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Europa sotmesa
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Editorial

Per una Europa lliure, de l’OTAN
La crisi a Ucraïna està fent aflorar moltes de les
contradiccions del procés de construcció de la Unió
Europea. La UE s’ha construït supeditada al projecte
imperialista de l’OTAN, a l’ombra, per tant, dels interessos
del Regne Unit i els EUA. Això no és cap novetat. Sempre ha
estat un requisit previ dels membres de la UE ser membres
de l’Aliança Atlàntica. El sotmetiment de la UE a l’OTAN ha
estat evident durant les darreres dècades. S’ha expressat en
una manca de criteri propi, diferenciat, en tots els àmbits:
sobre Cuba, sobre Veneçuela, sobre l’Iran. L’Europa
continental ha acompanyat l’imperi anglosaxó en totes i
cadascunes de les seves aventures imperialistes a tot el
planeta. Ha estat
controlada i humilada
repetidament pel
gegant hegemònic
amb un espionatge
sistemàtic, posada en
tota mena de
c o m p r o m i s o s
diplomàtics per a
recolzar els interessos
de l’Imperialisme. La
vella Europa està
completament
ocupada per l’OTAN.

Curiosament una de les contradiccions que ha posat el
descobert la crisi a Ucraïna té a veure amb el dret a
l’autodeterminació. La convocatòria d’un referèndum a
Crimea i la imminent declaració unilateral d’independència
d’aquesta República són un problema calent per a l’Imperi.
Crimea apel·la al cas de Kosovo com a precedent. La UE i
els EUA van recolzar i legitimar la independència de Kosovo
per interessos que res tenien a veure amb la voluntat
democràtica del poble kosovar. La legalitat del procés va ser
qüestionada seriosament en aquell moment, però la seva
consolidació com a membre de l’ONU el converteix en un
referent que difícilment pot ser obviat.
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Allò que la crisi
d’Ucraïna posa de
manifest és que el
principal enemic del
projecte europeu és el
seu sotmetiment a
l’imperialisme. El
Regne Unit i els EUA
han forçat a Europa a
s o t m e t r e ’s a l s e u
l i d e r a t g e m i l i t a r, a
renunciar a la seva
sobirania, a uns serveis
d’intel·ligència i a un
exèrcit propi. De
manera similar, ara
volen forçar a Europa a
sotmetre’s a un absolut
domini militar i polític amb l’Acord Transatlàntic de Comerç i
Inversió, un acord de lliure comerç que s’està negociant de
manera antidemocràtica, d’esquenes a la ciutadania. Aquest
tractat cerca sotmetre els estats al lliure mercat capitalista i
desproveïr encara més els pobles de la seva sobirania. És un
tractat que sotmetrà encara més Europa a l’imperialisme i
que tindrà conseqüències nefastes per a les classes
populars.

!

Només des d’aquesta
perspectiva s’explica
l ’ a g r e s s i u
intervencionisme dels
EUA com a part en un conflicte en el que no hi pinta res. Ara
ja és sabut que els EUA han financiat els grups d’extrema
dreta i han estat al darrera del cop d’estat que ha portat els
feixistes al poder a Ucraïna. De fet, els EUA fan i desfan al
seu gust per tot el continent. Tot el que ara passa a Ucraïna
no és nou, s’assembla a totes les revolucions taronges
orquestrades pels EUA fins al moment. La importància
d’Ucraïna en l’estratègia expansionista de l’OTAN resideix en
la possibilitat d’instalar-hi bases militars. Forma part del pla
expansionista que l’OTAN porta desenvolupant diverses
dècades. Una de les principals perjudicades d’aquest
conclicte pot ser Europa, un continent que depèn en bona
mesura del gas rus. Tanmateix, la UE no està mirant pels
seus interessos en la crisi d’Ucraïna, sinó que està
completament entregada a l’estratègia de la Guerra Freda
que volen imposar els EUA, sotmesa a una escalada de
tensió amb Rússia que només pot tenir efectes negatius.
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Els i les comunistes sempre hem estat crítics amb el projecte
de la Unió Europea però precisament perquè som
internacionalistes i creiem en la cooperació dels pobles
d’Europa. Per això seguirem treballant en la construcció
d’una Europa social, democràtica, sobirana i lliure de la
servitud a la que ens sotmeten l’OTAN i totes les institucions
opressores de l’imperialisme.
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Resolució del CE del PCC sobre la candidatura
d’EUiA a les eleccions europees del 25 de maig
En la seva reunió de 13 de Març el Comitè Executiu del PCC
ha aprobat la següent resolució sobre la candidatura d'EUiA
a les Eleccions Europees de 25 de Maig de 2014:

2. Cridem a la militància del PCC a realizar una gran
campanya de suport a les candidatures de la gran Coalició
de les esquerres que representen les listes electorals d'IU,
ICV-EUiA, AGE-Anova, Izquierda de Aragón-CHA i d'altres
formacions polítiques i activistes sindicals, socials i
ecologistes. Concretament a Catalunya a les listes de la
Coalició ICV-EUiA.
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1. El Partit dels i les Comunistes de Catalunya creu que el
moment polític en que es desenvolupen les Eleccions
Europees de Maig de 2014 es d'especial trascendència per
a la classe treballadora i els sectors populars de Catalunya,
Espanya i Europa. Cridem a treballar amplis acords i
programes contra les polítiques d'austeritat i retallades
imposades per la Troika (FMI, Banc Central i Comissió
Europea), per frenar el feixisme que rebrota a Europa i per a
proposar una projecte alternatiu d'una altra Europa dels
treballadors, social, sostenible, democràtica i dels pobles.
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3. El PCC crida a la seva militància a donar ple suport i
treballar per l'èxit a les primaries convocades a EUiA els dies
28 i 29 de Març de la candidatura encapçalada per la
camarada Núria Lozano i integrada per companys i
camarades referentes també de la lluita política i social com
són l'Oriol Arcas, l'Àngels Tomás, el José Montero i el Ferran
Jimenez.
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Com fer front a la propera crisi?

Governs i organismes internacionals estan anunciant el final de la crisi, afirmen que hi ha indicis clars que
l’economia s’està recuperant. Però de quina crisi ens parlen? Des que tenim memòria que estem entrant o sortint
d’una crisi econòmica.
Les crisis no són accidents desafortunats, formen part de
l’ordre establert de les coses. Les crisis són necessàries per
al capitalisme, són imprescindibles per al funcionament de la
maquinària del lliure mercat Les crisis són necessàries
perquè són el mecanisme mitjançant el qual es regulen els
desajustos de la oferta i la demanda, tanquen les empreses
que no són prou competents i es produeix la veritable
acumulació de capitals. Les crisis són lògiques en el
capitalisme perquè creen l’excedent de mà d’obra
necessària per assegurar els salaris baixos. Les crisis són
necessàries perquè són el punt culminant dels cicles del
capital, la part més lucrativa del joc capitalista per als qui es
dediquen a l’especulacio financera a gran escala. Les crisis
no són inevitables però per a véncer-les cal renunciar al
sistema de lliure mercat.

Allò curiós de la crisi actual és que ja no és actual, és la crisi
de 2008. Estem a punt d’entrar en un nou cicle de crisi i
encara vivim immersos en l’anterior. Durant els darrers 6
anys, des de l‘esclat de la bombolla hipotecària i
immobiliària, les economies capitalistes han continuat
desenvolupant la seva activitat especulativa, s’han
incrementat els nivells de deute de manera exponencial, s’ha
continuat la deregulació dels mercats, s’ha permès que les
entitats financeres s’elevin a un nivell d’insolvència
generalitzada. Una nova bombolla especulativa és a punt
d’esclatar. L’esclat d’una bombolla mai atura l’activitat
especulativa del capital, només la trasllada a un altre sector
econòmic. Amb l’esclat del mercat hipotecari, l’especulació
s’ha traslladat a altres sectors: el deute públic, l’or, l’energia,
els materials escassos, el mercat dels aliments, els fons
voltors o les empreses tecnològiques 2.0 són només
algunes de les preferències dels especuladors avui, a 2014.
La crisi pot començar per qualsevol lloc i generar un efecte
en cadena de resultats totalment impredictibles.
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El pitjor de les crisis és que tenen una dimensió acumulativa.
Com que l’economia es financiaritza, es torna cada vegada
més especulativa i s’allunya de l’economia productiva, la
real. A mida que això passa, les crisis es tornen més
profundes i els seus efectes més devastadors per al conjunt
de la humanitat. Durant molts anys, a Europa les classes
populars no hem tingut una clara dimensió de les crisis
econòmiques perquè aquestes són globals i els seus efectes
es reparteixen per tot el planeta. Tanmateix, els efectes de la
crisi actual han castigat amb duresa les classes populars
europees i totes les polítiques liberals que ha aplicat la troika
no han fet més que empitjorar-ho.
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Una nova crisi és imminent i amenaça altre cop la classe
treballadora. Lluny del que diu la propaganda del FMI i la
Comissió Europea, la perspectiva que tenim per davant és
un agreujament de la situació econòmica. Tot sembla indicar
que es consolidaran importants capes de pobresa a les
nostres societats, alguns experts parlen d’un atur estructural
superior al 20% de la població activa al sud d’Europa. Tot
sembla indicar que continuaran les retallades de drets, amb
uns estats centrats en pagar un deute astronòmic a la
mateixa banca que ha estat rescatada amb fons públics. Tot
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sembla indicar que seguiran les privatitzacions, fins a fer
desaparèixer tot rastre de l’Estat del Benestar. És aquest el
model de societat que dicta la troika, aquest és el model de
societat que impulsen els parlaments i els governs de les
institucions europees: el mateix model econòmic que
impulsa el PP a l’Estat Espanyol, el PSF a França, el mateix
que impulsen a Catalunya CiU i ERC, el model liberal. És
responsabilitat dels governants gestionar la riquesa
col·lectiva del nostre país i no podem dir que, fins ara,
s’hagin sabut fer cárrec d’aquesta tasca. Les mesures
neoliberals aplicades amb el pretext de contenir el deute
públic no només no l’han contingut, sinó que l’han disparat.
Després d’omplir-se la boca sobre la mala gestió dels
governs moderats d’esquerres, les dretes catalanes,
espanyoles i europees han hipotecat les generacions futures,
han arruinat els estats i han permès el saqueig sistemàtic del
patrimoni col·lectiu.
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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.

!
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El capitalisme sempre està en crisi perquè sempre està
especulant. Bombolla rera bombolla arrossega els pobles a
la dependència i l’esclavitud. És responsabilitat de la classe
treballadora rebel·lar-se contra la dictadura de la banca i
construir un model diferent de societat. Això vol dir lluitar
contra la dreta. I la dreta és dreta per les seves poítiques, és
igual en nom de qui es facin o qui les impulsi. A Europa les
p o l í t i q u e s d e d r e t e s l e s i m p u l s e n e l P P, e l s
socialdemòcrates, els liberals i, fins i tot, de vegades, els
ecologistes. A casa nostra les polítiques de dretes les està
impulsant el govern tripartit de CDC, UDC i ERC. Els i les
comunistes les combatem en tots els contextos i treballem
per construir un gran Front Social i Democràtic a Europa que
acabi amb les polítiques liberals, amb el sistema capitalista i
amb les seves crisis criminals. Ningú no ho farà per
nosaltres, depèn només dels pobles trencar aquesta roda
destructiva.

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

http://comunistes.cat/avant
Gràcies i salut!
la Redacció de l’Avant
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Objectiu: combatre la pobresa
Un article de Joan Mena
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El principal problema que afecta avui Catalunya és, sense dubte, el creixement de la pobresa i de les
seves conseqüències que s’ha multiplicat per cinc des de l’any 2008.
Pobresa econòmica, pobresa alimentària, pobresa
energètica i pobresa habitacional són avui les diferents cares
polièdriques d’una mateixa realitat: la desigualtat social.
L’actual crisi econòmica, dissenyada escrupolosament per
un capitalisme financer cada vegada més salvatge, ens està
desvestint i desprotegit als treballadors i les treballadores
dels nostres drets, que són allò únic que ens iguala.
L’herència dels que no heretarem mai cap bé material són
els serveis públics i els drets socials com a instruments per a
igualar-nos a tots plegats, independentment del pes de la
nostra butxaca.

Pública reconeix que hi ha al país 660 casos de nens
malnodrits: 95 per viure en situació de pobresa extrema i
555 en situació d’ingressos extremadament baixos. El
Conseller ho va negar el setembre de 2013. És indigne dir
mentides en seu parlamentària. És immoral dir mentides
quan parlem de pobresa alimentària infantil. No és ètic no
haver presentat la dimissió després de negar aquesta
evidència. I és responsabilitat del President Mas no cessarho immediatament del seu càrrec per aquest motiu. Aquest
episodi ens indica que la situació de pobresa s’agreuja a
Catalunya i el govern, en comptes
de prendre mesures per eradicarla, l’oculta.
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I és que les dades parlen per sí
mateixes. L’informe INSOCAT,
elaborat per les Entitats
Catalanes d’Acció Social (ECAS)
el passat 2013, és prou
contundent: el 60% de les llars
catalanes passen dificultats per
arribar a final de mes, la taxa
infantil de risc de pobresa creix
vergonyosament (un de cada cinc
joves està en risc de pobresa),
s’ha multiplicat per cinc la
població catalana en pobresa
severa (de l’1,15% el 2008 al 4,98%), un 13,7% dels
catalans són pobres tot i tenir una feina degut a una reforma
laboral que ha generat més precarietat... i així podríem
continuar. Però, sovint, el problema rau en la fredor de les
xifres, les dades i els percentatges. La realitat és que darrera
de cada símbol del % hi ha milers de famílies, amb rostres,
amb noms i cognoms, amb fills i filles, avis i àvies, que
necessiten una solució integral d’emergència social.
Necessiten que, com a país i políticament, ens marquem un
únic i clar objectiu: combatre la pobresa.
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Malauradament, el govern de CiU
amb la incomprensible
complicitat d’ERC no s’han
marcat combatre la pobresa com
una de les prioritats del govern.
Els pressupostos de 2014 han
sigut una oportunitat perduda.
S’han aprovat uns pressupostos
clarament antisocials que l’únic
que fan és mantenir els privilegis
d’uns pocs (grans elits
financeres, famílies amb grans fortunes, entitats bancàries,
escoles de l’Opus que segreguen alumnes, Abertis i altres
amics, etc) a costa dels drets socials de la majoria que cada
vegada tenim menys. En breu, el govern i el seu soci, CiU i
ERC, tindran una nova oportunitat de redistribuir la riquesa i
combatre la pobresa: la ILP sobre la renda garantida
ciutadana. Aquesta iniciativa popular, que ve avalada per
121.191 signatures de catalans i catalanes que han exercit
el dret a decidir que la solució és redistribuir la riquesa,
passarà el seu tràmit parlamentari. La iniciativa reivindica una
renda de 7.967 euros l’any garantit per a totes les persones
com a ingressos mínims per a dur a terme una vida amb
dignitat.
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Aquestes dades sembla que aquest 2014 es complicaran
encara més. Després de set mesos en què el grup d’ICVEUiA hem denunciat per activa i per passiva la falta de
voluntat del govern d’Artur Mas de garantir una beca
menjador per a tots els infants en situació de risc de
malnutrició i hem reclamat una partida oberta per cobrir
aquestes necessitats, el govern ha enredat, ha enganyat i ha
mirat cap a una altra banda. El Conseller de Sanitat i la
Consellera d’Ensenyament han negat, des de juliol de 2013,
que hi hagués nens i nenes a Catalunya en situació de
malnutrició. No només el grup d’ICV-EUiA ho va denunciar,
durant l’estiu el Síndic de Greuges va posar una xifra (50.000
nens) que va ser confirmada per l’Associació de Pediatres
de Catalunya. Ara, set mesos després, la Secretaria de Salut
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Aquesta és, doncs, una nova oportunitat per combatre la
pobresa. Si tothom tingués una renda mínima garantida
evitaríem aquesta pobresa extrema que té moltes cares:
econòmica, alimentària, energètica i habitacional. No fer-ho
és no marcar-se com a objectiu prioritari l’eradicació de la
pobresa a la Catalunya del segle XXI i, no evitar-ho, és un
dèficit que sortirà socialment molt car al nostre país.

!

Font: http://joanmena.blogspot.com
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Encara avui, i més que mai, un altre 8 de març
Un article de Maribel Nogué i Felip
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Encara avui sentim qüestionar el perquè de la commemoració del 8 de març com a Dia de les Dones,
que tan de bo un dia ja no calgui reivindicar aquest dia perquè ja tinguem igualtat...
La veritat és que aquests mateixos arguments ens confirmen
quan camí encara s’ha de fer per tal que les dones puguem
gaudir de drets efectius assolits en un llarg trajecte que ve
de lluny, i que en el supòsit que arribem a alguna fita que
s’aproximi al que hom creu, com el de tenir tots drets
igualitaris, encara ens mancaria tot el camí que ens
permetés desenvolupar la nostra identitat tot projectant un
futur diferent, més igualitari i –sobretot- més just, per anar
més lluny encara...

dels temps i dels treballs que palesa el rostre femení que la
pobresa té a casa nostra.
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Les retallades legitimen la violència masclista
Tot just hem començat l’any i ja hi ha onze dones
assassinades per les seves parelles entre els Països
Catalans i el conjunt de l’Estat espanyol. Les retallades i el
desmantellament dels plans d’igualtat i de prevenció de la
violència de gènere, així com l’actual reforçament de
l’heteropatriarcat en tots els àmbits, no està fent més que
legitimar i promocionar la violència masclista contra les
dones. Estem fartes de sentir que els mitjans de
comunicació, les institucions i certs professionals
patologitzen els agressors d’una societat que promou una
masculinitat agressiva i una feminitat submisa i obedient: les
agressions masclistes no son més que la reafirmació de la
relació jeràrquica de poder existent dels homes vers les
dones, sustentada sobre un sofisticat aparell de legitimació
simbòlic destinat a perpetuar l’accés a la mà d’obra barata,
si no gratuïta, de les dones.
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Volen desautoritzar-nos com a subjectes de dret
Aquest 2014 ha començat amb una de les ofensives
patriarcals més greus dels darrers 30 anys: la contrareforma
de la llei d’avortament dissenyada pel govern del PP amb el
Ministre Alberto Ruiz Gallardón de protagonista. Aquest
projecte representa un atac de naturalesa clarament
patriarcal i fonamentalista contra les dones i la nostra lliure
determinació sobre els nostres cossos i les nostres vides.
Una reforma que pretén infantilitzar-nos, victimitzar-nos i, en
definitiva, desautoritzar-nos com a subjectes decisoris, tot
atorgant la potestat sobre els nostres cossos a l’Estat,
l’Església, metges, psiquiatres, psicòlegs, pares i d’altres
“experts”, que tornaran a tenir el poder de forçar-nos a ser
mares, mentre que a dones solteres, lesbianes o bisexuals
se’ls nega el dret de ser-ho vetant-los l’accés a la
reproducció assistida en un clar exemple de discriminació i
d’apologia d’un únic model familiar legítim: l’heterosexual”.
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El feminisme, projecte de transformació i emancipació
social
Davant aquesta conjuntura, un cop més les dones seguim
apostant pel feminisme com a alternativa i projecte polític de
transformació i emancipació social. Un projecte que té per
objectiu construir entre totes una societat lliure de tota
relació jeràrquica i de dominació, on puguem decidir
lliurement sobre els nostres cossos, les nostres vides i
sexualitats. On el centre de la societat sigui la vida sigui i no
pas els mercats, on es reparteixi per igual els temps, els
treballs i la riquesa. Una societat on cap persona sigui il·legal
i on els pobles i les persones puguem decidir lliurement el
nostre futur.
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Volen segrestar-nos de nou a la llar
En un moment de retrocés històric en drets i llibertats en
mans de les dretes, tant al govern de l’Estat com també a
Catalunya, on se’ns retorna clarament a la situació que
vivíem sota el franquisme (reforma del Codi Penal,
privatització de la sanitat i l’educació públiques, persecució
de les migrades i treballadores sexuals, retallades en la llei
de dependència, criminalització de qualsevol expressió de
dissidència, etc...), les dones patim la part més dura
d’aquesta ofensiva patriarcal i capitalista que pretén relegarnos i segrestar-nos a les nostres llars.
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Des del feminisme, continuem lluitant
És enfront d’aquesta situació que patim les dones que, des
del feminisme, continuarem en lluita contra el capitalisme i la
seva aliança criminal amb el patriarcat, i continuarem
identificant i denunciant els responsables d’aquesta
submissió, sense oblidar que, a banda de la classe dirigent
responsable d’aquestes polítiques escanyadores,
denunciarem també els suposats aliats que, per tal de no
renunciar als beneficis que els atorga el sistema patriarcal,
romanen immòbils i en silenci.. Aquestes manifestacions
formen part del manifest feminista d’aquest 8 de març,
perquè els motius de commemorar el Dia de les dones ve de
lluny, és ben vigent avui i continuarà encara ben viu el mateix
demà.
Font: http://ciutadanadempeus.avant.cat/
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Sobrecàrrega de tasques sense cap reconeixement
Ens trobem davant una pèrdua dels drets laborals en un
mercat de treball on el capitalisme mostra la seva cara més
salvatge; amb una sobrecàrrega de les tasques domèstiques
i de cura de les persones que haurien d’estar garantides per
l’Estat, però que acabem continuant exercint les dones
sense cap reconeixement, retribució econòmica ni
corresponsabilització per part dels homes d’una tasca de
reproducció de la vida mateixa que hauria d’estar
compartida, i ho fem amb una precarització generalitzada
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Treball Digne per a Tothom
Un article d’Andreu Espasa
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En les eleccions presidencials mexicanes de 2012, el carismàtic candidat de l’esquerra, Andrés
Manuel López Obrador, presentà un programa de política econòmica notablement més moderat que
el de les eleccions anteriors.

Sorprenentment, ara el candidat de l’esquerra unida
mexicana prometia mantenir l’estabilitat pressupostària
sense ni tan sols exigir una nova reforma fiscal de caràcter
progressiu, justament en un dels països amb la pressió fiscal
més baixa d’Amèrica Llatina. Entre les seves propostes,
però, en ressaltava una de molt popular i de contingut
innegablement radical: la creació de milions de llocs de
treball temporal públic per a joves en atur.

De l’interessant història de la WPA, val la pena destacar-ne
dos aspectes. El primer és que, a diferència de la política de
contractació funcionarial pròpia de l’era de l’Estat Benestar,
la WPA no limitava les àrees de contractació a uns àmbits
fixos de serveis (principalment, ensenyament, sanitat,
seguretat pública i comunicacions), sinó que intentava
adaptar-se a les necessitats dels qui patien l’atur. La WPA
tenia la gosadia d’intervenir en sectors tradicionalment
reservats a la iniciativa privada per rescatar els treballadors
en atur sense obligar-los a canviar d’ofici o de vocació. Un
cas molt famós fou el del Federal Theatre Project, el
programa de la WPA que donà feina a dramaturgs,
tramoistes i actors, esplèndidament retratat en la pel·lícula
Cradle Will Rock (Tim Robbins, 1999), traduïda al castellà
com Abajo el telón.

!

Durant la campanya, López Obrador no s’estigué de
reconèixer la seva font d’inspiració: el New Deal del
president nord-americà Franklin Delano Roosevelt,
concretament la Works Progress Administration (WPA). La
WPA era una agència del govern federal creada per
Roosevelt i dedicada a la contractació de treballadors en
atur. En la seva breu existència, entre 1935 i 1943, generà 8
milions de llocs de treball directes. Una bona part es
destinaren a treballadors no qualificats, el sector més
durament colpejat per la crisi, en feines d’obres públiques i
infraestructures.

!

El segon aspecte de la història de la WPA que val la pena
tenir en compte és el del seu declivi. A finals dels anys
trenta, quan la batalla per la reforma del Tribunal Suprem
forjà una nova majoria parlamentària de republicans i
demòcrates conservadors a Capitol Hill, la WPA fou objecte
d’atacs duríssims per part dels empresaris i la dreta política.

!
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Els enemics del New Deal aconseguiren forçar una
progressiva disminució dels objectius i el finançament de
l’agència fins que el boom econòmic de la Segona Guerra
Mundial li donà el cop definitiu. El consens de postguerra
s’inclinà pel foment d’un gegantí complex militar-industrial i
per unes polítiques macroeconòmiques d’estímul fiscal i
monetari que afavorien nivells pròxims a la plena ocupació,
però que –llevat de les professions lligades a la funció
pública– mantenien el poder de contractació en mans dels
empresaris. D’aquesta manera, la WPA passà a la història
com un episodi experimental i excèntric, on la urgència de
voler solucionar un atur de dimensions insuportables (el 25%
en el pitjor moment de la crisi als Estats Units) havia fet
creuar algunes línies vermelles en les relacions de domini
entre empresaris i treballadors.

quantitat de diners immensa, difícilment assumible per a un
govern sense sobirania monetària i que té els pressupostos
vigilats per la Comissió Europea. Ara bé, sent honestos,
tothom està d’acord que qualsevol sortida social i
democràtica a la crisi passa per l’impagament del deute
il·legítim i el consegüent enfrontament amb la Troika
(Comissió Europea, Banc Central Europeu i Fons Monetari
Internacional). A més, per elevada que sembli la xifra de
6.000 milions al mes, segueix estant per sota del ritme de
10.000 milions mensuals amb què actualment està
augmentant el deute públic espanyol en el context d’una
economia estancada i amb tendències deflacionistes.

!

Hi ha qui argüirà que el problema d’una Agència Pública
d’Ocupació és d’arrel, que es tracta d’una proposta
mancada de tot rastre de realisme. Que, en definitiva,
erradicar l’atur a través de programes de contractació
pública és una demanda impossible d’assumir en el si d’un
sistema capitalista. El correcte funcionament del capitalisme
necessita, en efecte, una enorme massa d’aturats –“l’exèrcit
industrial de reserva”– per mantenir els salaris i les
reivindicacions obreres sota control. Ben cert. Al capitalisme,
però, no se’l derrota en abstracte, ni –molt rarament– d’un
dia per l’altre. La història de les grans lluites i conquestes
populars així ho demostra. Aquestes sempre han xocat –i
segueixen xocant– amb la lògica capitalista. Ja sigui
l’abolició de l’esclavitud, la universalitat de l’ensenyament i la
sanitat públiques, l’emancipació de gènere, els drets
laborals, la lluita contra el canvi climàtic o la nacionalització
dels monopolis i dels recursos naturals. També, òbviament,
l’exigència d’un treball digne per a tothom. En qualsevol cas,
tal com està avançant la descomposició social, no es tracta
de debatre un problema escolàstic sobre què va primer,
l’abolició del capitalisme o el dret a un treball i a una
existència dignes. L’autèntic problema és que, si l’esquerra
continua parlant del drama de l’atur sense denunciar els
seus beneficiaris i sense proposar un pla ambiciós i
comprensible per eradicar-lo, correm el risc de tornar-nos
definitivament inútils i irrellevants per a sectors importants de
la classe treballadora. Els mateixos sectors –val la pena
recordar-ho– que, en cas de romandre políticament i
socialment abandonats com fins ara, poden acabar seduïts
per l’extrema dreta i les seves tangibles i abominables
propostes per intentar acabar amb l’atur i, de passada, amb
el poc que ens queda de democràcia.

!

Si les enquestes del CIS no enganyen, actualment l’atur
constitueix la primera preocupació de la majoria de la gent,
tant a Catalunya com a Espanya. L’extrema dreta proposa
una solució fal·laç i repugnant, però que té l’inquietant mèrit
de ser fàcilment comprensible: “Si fem fora els immigrants, hi
haurà milions de llocs de treball disponibles per als nadius.”
L’esquerra, en canvi, disposa de respostes poc convincents,
d’una vaguetat excessiva: “Cal implantar un nou model
productiu”, “Impulsarem una agenda socioeconòmica de
lluita contra l’atur”, “No a l’enèsima reforma laboral”, etc. De
fet, quan l’esquerra critica el govern per la seva manifesta
“ineficiència” en la reducció dels índexs d’atur, molt sovint
fins i tot s’oblida de denunciar una veritat elemental: a
aquest govern i a la classe capitalista que representa els
interessa promoure un atur de caràcter massiu.

!

D’altra banda, tampoc no es pot dir que la insistència de
l’extrema esquerra en la solució cooperativista representi
una proposta amb gaire potencial mobilitzador. La
desesperació dels treballadors davant el drama de l’atur
mereix una resposta més contundent, esperançadora i clara.
Necessitem una esquerra que faci seva la consigna del
“Treball Digne per a Tothom”. Una esquerra que garanteixi el
dret constitucional al treball a través de la creació d’una
Agència Nacional d’Ocupació a l’estil de la WPA per crear
milions de llocs de treball públic, encara que siguin de
caràcter temporal i de sou relativament modest. Per fer-ho
fàcil en números, imaginem que aquesta Agència Nacional
d’Ocupació es proposés eradicar l’atur i crear sis milions de
treball temporal a mil euros al mes. Només en salaris i sense
comptar les despeses indirectes d’administració i
infraestructura, el nou programa costaria mensualment
6.000 milions d’euros (72.000 milions l’any, és a dir, una
mica més del 7% del PIB). Sens dubte, es tracta d’una

!

Font: http://andreuespasa.blogspot.com.es/
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La Democràcia, el punt dèbil del capitalisme
Reflexió oberta de la Cèl·lula Pablo de la Torriente d’Agitació i Propaganda del PCC als i les militants comunistes de
Catalunya sobre la necessitat d’una organització revolucionària. 10 de març de 2014.
Mai el capital ha estat tan poderós com en aquesta fase de
l’imperialisme però, al mateix temps, mai ha estat tan
vulnerable com en l’actualitat. Com més s’estén la doctrina
del lliure mercat i la democràcia parlamentària, més
contradictòries es revel·len ambdues i impossibles de
conjugar. Com més riquesa es concentra en poques mans,
més contradiccions socials esclaten. Com més evoluciona
tecnològicament per a estendre el seu control, més es
desenvolupen les tecnologies per a combatre’l. Com més
dictatorial es revel·la, més aprofundiment democràtic exigeix
el poble. El punt dèbil de l’imperialisme avui és precisament
la seva màscara de democràcia, la contradicció impossible
de resoldre entre l’aspiració social de la majoria i la realitat
tirànica d’una societat controlada per oligopolis especulatius.
El punt flac d’aquesta relació dialèctica és la prova del
rotund fracàs del sistema per a caminar cap als objectius de
llibertat i abundància que promet. Aquest punt flac és la
garantia de misèria, repressió i austeritat per a la majoria, en
un context de progrés social, desenvolupament tecnològic i
avenços científics sense precedents en la història. El
capitalisme ha fet de la democràcia el seu estendard i l’ha
estès pel globus terraqui, paradoxalment, la democràcia es
revolta ara contra el lliure mercat, cansada de la seva farsa
evident. El capitalisme ha fet de l’abundància del crèdit i el
consum la prova d’èxit del seu model econòmic, tanmateix
ara imposa estalvi i austeritat, mentre condemna a la
pobresa i la desprotecció social a àmplies capes de la
població que havien conquistat una qualitat de vida digna.
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Crisi de l’hegemonia ideològica del liberalisme
Les contradiccions de l’imperialisme s’han accentuat com a
conseqüència de la crisi especulativa del 2008, precisament
perquè aquesta i les polítiques d’austeritat posteriors han
portat al límit la tensió social i han debilitat l’hegemonia
ideològica del liberalisme. Aquesta crisi de valors es
manifesta en l’adopció de línies editorials keynessianes per
part de molts mitjans de comunicació fins ara obertament
liberals, en la penetració de punts de vista marxistes en
àmbits intel·lectuals on durant dècades havien estat
satanitzats, en un creixent debat en tots els àmbits sobre la
necessitat d’una ruptura amb el sistema establert. Davant
l’evidència d’una involució social i democràtica, les classes
populars han recuperat formes d’organització i mobilització
pròpies del moviment obrer que estaven abandonades, fent
créixer fronts sectorials de resistència i de denúncia dels
efectes criminals del capitalisme. Això ha comportat el
ressurgiment de la consciencia de classe i la revitalització de
l’activitat política de les classes populars, però sota el
paraigües de moviments ciutadans i al marge dels partits i
sindicats que tradicionalment han servit d’instruments per a

la lluita política, ja que són percebuts com còmplices de
l’estat de coses. La maduresa assolida en ben poc temps
per moltes organitzacions populars de resistència com la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca o per moviments de
masses com el del Dret a Decidir a Catalunya és la prova
més rotunda de la renovada dinàmica política que inunda la
societat per totes bandes. La maduresa dels moviments no
és només organitzativa, sinó també política i ideològica:
s’origina com una reclamació de democràcia i justícia i
aspira a articular-se com un programa de la majoria, amb un
clar component de classe i socialista. El programa dels
moviments socials supera ja el de la mateixa
socialdemocràcia i exigeix un gir de 180 graus en la funció
de l’estat. La societat reclama un Estat democràtic al servei
de la majoria treballadora, que s’enfronti a les classes
dominants i limiti el seu poder amb polítiques fiscals i
legislatives igualitàries.
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Convergència del Front Social i el Front Democràtic
Ara és el moment que aquesta concepció radicalment
democràtica i social de l’estat es tradueixi en un programa
de la majoria i que el conjunt de moviments socials
conflueixin en una estratègia política revolucionària. És en
aquest sentit que la vertebració d’un projecte polític social,
de classe, convergeix en objectius i subjectes amb la
vertebració d’un Front Democràtic. La confluència entre la
vindicació d’aprofundiment democràtic de la majoria
ciutadana i el desenvolupament d’un programa socialista
que legisli contra l’acumulació de capitals i la corrupció de
les institucions sobiranes és, avui, el centre de qualsevol
estratègia revolucionària. L’estratègia de la classe
treballadora contra l’Imperialisme ha de ser, doncs,
l’aprofundiment democràtic, perquè aquest porta
inevitablement a la confrontació de classe, tal com han
demostrat àmpliament el processos democràtics
revolucionaris bolivarians de la darrera dècada. No es pot
construir una democràcia veritable sense enfrontar-se
obertament als oligopolis internacionals que controlen la
maquinària dels estats, els recursos econòmics i militars, els
aparells de propaganda mediàtics. Vincular democràcia i
socialisme i decantar una majoria social al voltant d’aquesta
idea tan senzilla però tan profunda és el centre de la batalla
ideològica que enfrontem avui.
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Una democràcia més enllà del parlamentarisme
El concepte de democràcia, del grec clàssic govern del
municipi o govern del poble, ha evolucionat paral·lelament a
la societat. Defensar avui un programa d’aprofundiment
democràtic significa assumir un programa profundament
radical i revolucionari. Allò que la classe treballadora i la
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majoria de la societat exigim de la democràcia va molt més
enllà del parlamentarisme burgés, dels cicles electorals i de
l’hipòcrita bipartidisme de conservadors i socialdemocràtes
que practiquen les mateixes polítiques neoliberals.
Democràcia avui significa democràcia econòmica, la
capacitat per a decidir les polítiques productives per damunt
dels interessos de la banca i les multinacionals. Democràcia
avui significa transparència, és a dir, rendició de comptes.
revocabilitat dels càrrecs, lliure accés a la informació i
democràcia interna en les organitzacions. Democràcia avui
significa Dret a Decidir, autodeterminació, independència per
al federalisme i l’establiment de mecanismes de participació
ciutadana i responsabilitat compartida sobre les decisions
col·lectives, referèndums vinculants, iniciatives legislatives
populars, autodeterminació, federalisme, municipalisme,
descentralització i assemblearisme. Democràcia avui
significa igualtat: igualtat de punt de partida, igualtat de
drets, igualtat d’oportunitats, igualtat davant la llei, igualtat
en l’accés a l’educació, la salut i els serveis públics, no
discriminació per raons de gènere, aspecte físic,
procedència geogràfica o classe social. Sense aquestes
garanties no acceptem que es pugui parlar de democràcia.
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Necessitat de nous instruments per a la lluita de classes
L’evolució de la societat posa de manifest la necessitat
d’una transformació radical dels instruments de lluita de les
classes populars i de les seves organitzacions. Aquesta
transformació és un requisit per al desenvolupament d’un
programa polític que vetlli pels interessos de la majoria i que
sigui capaç de conquistar la maquinària de l’Estat, per així
invertir la seva funció opressora. Aquesta transformació és
un pas lògic en l’evolució recent del moviment obrer i ha de
servir per vertebrar el conjunt de lluites sectorials de
resistència en un front polític, al voltant d’un programa de
transformació social i ruptura democràtica. Les estructures
organitzatives de la classe treballadora a dia d’avui es
demostren a tothora superades per la realitat. Els partits
progressistes i els sindicats de classe actuals responen a
estructures dissenyades per a un context de pacte social
que s’ha esvaït per sempre. Cal enfrontar el repte de
transformar els instruments organitzatius de la classe
treballadora per a adequar-los. Aquesta transformació
significa abandonar una visió dels partits completament
centrats en la mediació política i la promoció de polítiques
socials en l’àmbit parlamentari, per a recuperar l’essència
dels partit revolucionaris. Significa superar la visió dels
sindicats de classe com a gabinets jurídics i grups
d’influència per a recuperar la seva funció original
d’instrument de resistència econòmica. Significa, en
definitiva, abandonar el còmode institucionalisme per a

construir organitzacions completament integrades en els
moviments socials, que treballin en la construcció d’un
contrapoder popular. El repte que tenim al davant és el de
ser capaços de reformular les organitzacions de la classe
treballadora per a recuperar la seva essència revolucionària
original i vertebrar un moviment polític que aglutini el conjunt
de lluites disperses.
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Necessitat d’una organització revolucionària
El poder de la classe treballadora rau en la seva capacitat
d’organització. Des de la Revolució Industrial, el moviment
obrer s’ha organitzat en defensa dels seus interessos
acumulant experiència de lluita i una immensa riquesa de
coneixement. Aquesta intel·ligència és la base sobre la qual
cal que es reformulin les organitzacions de classe. Per
avançar en la construcció d’una alternativa democràtica al
capitalisme, cal desenvolupar i estendre una ideologia
alternativa al liberalisme, a la classe dominant. És necessari
aplegar a la majoria de la societat al darrera d’un programa
polític socialista i coordinar les lluites en una estratègia de
llarg termini. Aquesta tasca no pot estar en mans
d’organitzacions polítiques sotmeses als circs electorals i
parlamentaris, no pot delegar-se als fronts de resistència, ni
als sindicats, ni als moviments socials. Aquesta tasca és
necessària per a la vertebració d’una alternativa social i
només la pot portar a terme un partit revolucionari de la
classe treballadora. Un partit que ha de ser, en primer lloc,
de classe, conformat pels sectors més conscients de la
classe treballadora i en el qual ha de tenir un paper central la
classe treballadora industrial pel seu paper indubtablement
estratègic en la societat moderna. Un partit que ha de ser
científic, dirigit per la raó i capaç d’entendre la realitat sense
perjudicis, una organització que ha de ser l’avantguarda
intel·lectual de la societat. Un partit amb memòria històrica,
capaç de fer pròpia sense complexes totes les experiències
de la classe treballadora internacional en la seva lluita
d’emancipació, capaç d’aprendre críticament dels encerts i
dels errors. Un partit que ha de ser revolucionari, conformat
per una militància compromesa fins el final amb el
derrocament de l’ordre establert pel capital, capaç de resistir
els atacs ideològics i la repressió dels estats tirànics. Un
partit nacional, amb un marc de lluita clar i un projecte viable
de desenvolupament nacional, en el nostre cas, un projecte
nacional per a Catalunya. Un partit amb una estratègia
global, connectat amb el conjunt de lluites d’alliberament de
tot el planeta, capaç de fer front a l’imperialisme. La classe
treballadora necessita articular un partit revolucionari i aquest
només pot ser un partit comunista.
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Acte
Lliurament 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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