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MANIFEST D’INTENCIONS

No som avantguarda periodística. No pretenem 
relatar una veritat tancada i inqüestionable. No 
la tenim. No prometem res més que esforç, vo-

luntat i, amb ajuda, continuïtat.

Tampoc descartem que se’ns escapi algun error orto-
gràfic, però les comes i els punts sempre on correspo-
nen: en aquella veritat tan dispar i contradictòria que 
conviu en cadascun i cadascuna de nosaltres.

Som obrers i obreres, mestresses de casa, estudiants, 
aturats i aturades, marginats i marginades del siste-
ma, som aquells i aquelles descontentes amb els mi-
tjans de comunicació massius.

L’olor d’ozó després de les primeres gotes d’aigua 
anuncia la nostra aparició. Ens sentim còmodes en la 
humitat però fugim del paper mullat, preferim em-
brutar-nos amb terra, caminar en el fang.

Som la carn rebel adherida a l’espinada que resisteix 
ser arrencada, oblidada, desnonada de la Història.
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EDITORIAL

9-N.
Punt de sortida o punt d'arribada?
Avui, 9 de Novembre de 2014, 25 anys després de la 

caiguda del Mur de Berlín, acaba el procés que va 
començar el 12 de Desembre, dia en que Artur Mas 

(i CIU, el seu partit) va fer pública la data i les preguntes 
per a la consulta. Una consulta que s’ha caracteritzat per 
la permanent negativa que el govern estatal (amb Rajoy 
al capdavant), la majoria del Congrés i el Tribunal Cons-
titucional ha permetre qualsevol votació. Abans d’entrar 
a analitzar aquesta data i el conjunt de pressions i equili-
bris legals que s’han dut a terme durant els últims mesos 
per a la celebració de la consulta, considerem necessari 
un repàs històric al context tant nacional com internacio-
nal que ens ha portat fins aquest punt. 

La realitat nacional i l’agressió burgesa a la qual està 
sotmesa la classe treballadora catalana ha estat des dels 
últims set anys (per fixar una data concreta) un continuat 
trampolí. Tant el procés sobiranista català “reiniciat” pre-
sumiblement per una certa majoria de la població com 
els efectes de la crisi econòmica aflorada el 2007 a l’Estat 
Espanyol, (no al oblidar el Corralito Argentí, l’efecte Te-
quila a Mèxic, totes a l’últim terç del segle pasat) han anat 
lligats en el dia a dia de les organitzacions polítiques i a 
l’actualitat del país. Centrant-nos en aquest número de 
la nostra revista en el procés sobiranista, del qual la con-
sulta recentment duta a terme n’és una de les principals 
mostres, hem de posar èmfasi a trencar la creença massa 
cops estesa de posar un inici a aquest procés. Ni la consul-
ta popular d’Arenys de Munt del 2009 pot posar-se com 
a marc temporal de referència per tancar en el temps un 
procés tant ampli com el procés d’autodeterminació del 
poble català, ni molt menys la recent consulta com a punt 
final. 

Diversos esdeveniments polítics d’aquests últims set anys 
són claus per entendre el procés. Així com l’estrall de la 
crisi, les diferents respostes que la població ha donat són 
importants. No podem deixar de nombrar el moviment 
15-M, amb la seva actual ramificació burocratitzada Po-
demos. El lerrouxisme espanyol va aparèixer a la II Repú-
blica i és difícil no associar-lo de nou com a antídot per a 
l’Espanya casposa, sinó també per a la Catalunya dòcil, és 
a dir, l’oprimida. Així i tot,  avui aquesta resposta popular 
s’ha donat també al carrer mitjançant l’organització més 
sòlida i estructurada tant dels sindicats alternatius com 
per part de les organitzacions de l’esquerra anticapitalis-
ta i independentista, principals protagonistes en les qua-
tre vagues generals celebrades a l’Estat Espanyol des del 

2010. Arribats en aquest punt, és obligatori també nom-
brar la renúncia d’ETA a la lluita armada, dictada el No-
vembre de 2011, que acabava d’una forma simbòlica amb 
el recorregut que diverses organitzacions havien traçat 
des dels anys 1970 de lluita armada a l’Europa occidental. 

En aquesta contextualització no hem d’oblidar que 
l’imperialisme no ha deixat mai les polítiques genocides. 
Com ho demostra un cop més Palestina, ha estat vícti-
ma d’una nova operació militar israeliana que ha deixat 
més de 2000 morts; a Ucraïna l’UE no considera neces-
sari l’actuació davant l’avanç del feixisme, decisió que la 
converteix en còmplice i Síria segueix encallada en una 
guerra civil on l’OTAN és la primera responsable del pati-
ment de la població civil. 

Tornant al procés català, el govern de CIU a la Generalitat 
des de 2010 ha modulat les seves polítiques en complici-
tat amb els dictàmens que arribaven des de de Madrid i 
Brussel·les, com també a la pressió exercida des dels sec-
tors sobiranistes, amb les diades de l’11 de Setembre de 
2012, 2013 i 2014 com a principals escenaris de mobilit-
zació popular.

A continuació assenyalem una breu cronologia del què ha 
passat en els despatxos de la burgesia envers la negocia-
ció de la consulta i la nostra visió de la realitat del país en 
aquests últims 8 mesos:

20/2/2014. Al Congrés dels Diputats (PP, PSOE, UPyD) 
rebutgen la sol·licitud de poders per a convocar un re-
ferèndum que un mes abans havia estat presentada per el 
Parlament de Catalunya.

Posteriorment, el tribunal constitucional anul·la per una-
nimitat la declaració aprovada que definia el Principat de 
Catalunya com a “subjecte jurídic i polític sobirà”.

25/5/2014. Les eleccions europees, on l’Esquerra Inde-
pendentista decideix no concorre, deixen a la llum públi-
ca l’auge de Podemos i marquen clarament com el paga-
ment del Deute es constitueix com el mur de separació 
entre l’esquerra institucional i l’esquerra emancipadora.

2/6/2014. El rei Joan Carles I abdica a favor del seu fill, 
el nou rei Felip VI. Nou pas de l’Estat Espanyol com a res-
posta als mals resultats electorals del PP i PSOE a les elec-
cions Europees i com a crida a la Unitat Nacional davant 
del desmembrament cada cop més plausible del règim del 
78, que ja no pot amagar més les seves grans mancances 
d’origen.
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EDITORIAL
16/07/2014. La comissió d’assumptes institucionals 
del Parlamenta aprova el text de la Ponència de la Llei de 
Consultes amb el suport de CIU, ERC, PSC, ICV-EUiA i 
CUP i el rebuig de PP i C’s. Més tard, al cap de dos mesos, 
el Parlament aprova la Llei de Consultes i sis dies més 
tard el President Artur Mas firma el decret de Convoca-
tòria de la Consulta. Dos dies després el TC suspèn caute-
larment la consulta.
11/9/2014. En aquest escenari s’arribà a l’11 de Setem-
bre, on es va dur a terme l’acció de la “V” a Barcelona, 
aplegant 1’8 milions de persones aproximadament segons 
fons oficials. 
A Tarragona, la contrapartida espanyolista de Societat Ci-
vil convocà el seu principal acta sota el lema “Recuperem 
el seny, recuperem la senyera” on hi participen unes 3500 
persones.
14/9/14. Des de l’Esquerra Independentista s’inicia la 
campanya Desobeïm, que aposta per la desobediència 
com a única arma no només per a dur a terme el referèn-
dum sobre el futur de Catalunya sinó també per afrontar 
el procés d’alliberament nacional dels Països Catalans.
18/9/2014. Es dur a terme un referèndum sobre el fu-
tur d’Escòcia acordat entre el govern escocès i el britànic. 
Després de que l’opció independentista anés guanyant 
pocs dies abans de la consulta, el govern britànic promet 
una sèrie d’avantatges tant fiscals com d’autogovern al 
poble escocès. El referèndum es guanyat per el bàndol 
unionista per un 55’3%. Avui en dia no s’han donat cap 
d’aquestes promeses i les files dels independentistes no 
paren de créixer.
23/09/2014. El PP retira la contrareforma de la llei de 
l’avortament i el ministre Gallardón dimiteix del seu cà-
rrec. Un cop més, el govern tanca espanyol tanca files i 
cedeix davant la pressió de les protestes però sobretot da-
vant l’allau polític que està significant el procés sobiranis-
ta català i l’ascens de Podemos.
12/10/2014. L’extrema dreta aprofita el 12 d’Octubre 
per celebrar juntament amb la dreta institucional i els 
partits unionistes el dia de la hispanitat, neologisme per 
celebrar el dia de la raça. L’extrema dreta dur a terme 
concentracions a diversos llocs dels Països Catalans i pro-
met defensar amb sang la unitat d’Espanya.
13/10/2014. Mas anuncia que no podrà fer la consulta 
en els termes acordats. Després d’aquesta noticia, la CUP 
explica com ha anat la reunió i convoca l’assembles oberta 
la mateixa nit. ERC posa sobre la taula la Declaració Uni-
lateral d’Independència i l’inici d’un Procés Constituent.
18/10/2014. Joan Herrera, d’ICV-EUiA diu en declara-
cions per el diari “El País” que no votarà.
19/10/2014. Concentració a Barcelona convocada per 
l’ANC i Omnium Cultural demanant eleccions anticipa-
des i per la Independència. Hi assisteixen més de 100.000 
persones.
3/11/2014. Un grup feixista ataca un acte públic a Ma-
drid on diversos ponents de l’esquerra exposaven la seva 
visió sobre la consulta.

7/11/2014. Artur Mas diu que el Govern empara el 9-N 
però en deixa l’execució als voluntaris i a la societat civil. 

9/11/2014. Els resultats de la consulta sobre el futur po-
lític de Catalunya han estat:

SÍ - SÍ: 80’76%
SÍ - NO: 10’07%
SÍ - En blanc: 0’97%
NO: 4’54%
En blanc: 0’56%
Altres: 3’09%

Total de participació: 2.305.290 persones.

Les conclusions que Espineta amb Caragolins extreu dels 
resultats d’aquesta consulta i del moment actual són que:

La consulta del 9-N ha estat un èxit de mobilització, sem-
pre tenint en compte les mancances teòriques i pràctiques 
que plantejava des de l’inici. Es valora positivament que 
la població de Catalunya hagi pogut expressar lliurement 
el seu criteri vers el futur del seu país.

Aquesta consulta ha posat en relleu la impossibilitat 
que té la burgesia catalana per liderar o sostenir un 
procés d’alliberament nacional. Els constants dubtes, 
les reticències i la davallada en el discurs són les proves 
formals d’aquesta qüestió, com també ho serà la pèrdua 
de lideratge que aquesta formació tindrà a partir d’ara, 
ja que el nou escenari que es presenta no farà més que 
enfortir les contradiccions dels diferents projectes po-
lítics i els seus recorreguts, del qual el de la burgesia 
encapçalada per CIU ha arribat en el punt més alt.

També volem posar èmfasi en la dualitat de legitimats 
que ha existit en aquest procés. El simbolisme de la des-
obediència s’ha imposat per sobre de la moral institu-
cionalista espanyola. Tot i així, aquest fet no és majo-
ritari avui en dia en la consciència de gran part de la 
població, que segueix necessitant dels estímuls i les pro-
postes de la política formal per a participar activament 
en la realitat política del seu entorn.

La campanya engegada per l’Esquerra Independentista 
“Desobeïm” ha mostrat en la basant teòrica una inca-
pacitat de trencar amb la realitat del procés, almenys 
envers la consulta. La seva aposta de màxims, tot i no 
ser explicitada, era fàcilment assumible per la burgesia.

Tot i aquest escenari obert, des d’Espineta amb Cara-
golins seguim advertint de la necessitat de trencar amb 
els falsos missatges de l’interclassisme, ja que aquest 
portarà irremeiablement a la disgregació del projecte 
i apostem per a la construcció d’una línia política que 
no només pretengui la separació de Catalunya de l’Estat 
Espanyol sinó que sobretot lluiti per l’emancipació de 
classe, nacional i de gènere del conjunt de pobles opri-
mits de l’Estat Espanyol, sempre en clau de solidaritat 
internacionalista.

Espineta amb Caragolins, 
Novembre de 2014.
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SINDICALISME

Bon dia senyor Jordi Salvador,
sóc un humil delegat sindical de la CGT, d’aquets que segons vostè no arri-
bem al 3 per cent, però li puc dir que a l’hospital que jo treballo, al Joan 
XXIII, tenim 7 delegats, mentre que vostès solament en tenen 1; però això 
és pura anècdota. El que no és anecdòti c, i per tant resulta molt rellevant, 
és que vostès, juntament amb altres forces sindicals, s’han posat d’acord 
per marginar a la força més votada; és clar, el pacte és molt democràti c.

També és cert que el seu sindicat, juntament amb SATSE, van signar un 
pacte per la Borsa de Treball que permet que els contractes  d’un mes i les 
substi tucions de baixes es donen a dit, a més de poder empalmar-se con-
tractes d’un mes, i l’últi ma persona de la borsa treballi sense parar, això sí: 
ha de dir “si buana” a tot el que li diu l’empresa. Tampoc és casualitat que 
hagin acceptat com a puntuació a la Borsa de Treball que la valoració de 
l’empresa ti ngui un pes força important.

També em vull referir a la “casualitat” de què convoquen eleccions en se-
creti sme a segons quines empreses: voldria dir-me la  parti cipació en les 
votacions de delegats de l’empresa de cuina, de gesti ó i l’índex d’abstenció? 
Potser és perquè a vostès no els interessava que la gent, i algun altre sin-
dicat, s’assabentés del procés electoral... d’altra banda un fet gens demo-
cràti c ni transparent. El fet que esti guin a favor de Barcelona World, de 
les nuclears, i de tot el que faci falta, ... sindicats que es dediquen a fer 

d’immobiliàries i després en surten esquitxats de la gesti ó (exemple PSV), o l’escàndol dels cursos de forma-
ció (ara descobert a Andalusia), o com consellers a les Caixes amb targetes opaques per a gastar (com a Caja 
Madrid, ara descobert també... i les altres caixes en entredit), .. els mateixos que s’atreveixen a desconvocar 
una vaga que havíem convocat nosaltres (com va passar a l’empresa fnac triangle).

Sí senyor Salvador, la majoria no te sempre la raó i nosaltres, juntament amb altres col·lecti us de l’esquerra 
anti -capitalista, estem en contra de les màfi es dels poders, i els denunciem; estem  contra la privati tzació dels 
serveis públics, i quan venen personatges com Boi Ruiz, ni que sigui conseller anem a escridassar-lo, ... per 
cert, a vostè que diu defensar els interessos dels treballadors, no el vaig veure .
Totes estes coses xicotetes (peti tes en català ortodoxes) són el que ens diferencia. Senyor Salvador: val més 
ser pocs, que molts i tenir gent com el de la mineria asturiana, o els dels eres d’Andalusia o ......
Nosaltres no enganyem a ningú ni venem als treballadors. Potser és que a les barricades s’ha d’estar a un 
costat o a l’altre i nosaltres, juntament amb els col·lecti us de l’esquerra anti capitalista  als que vostè ens quali-
fi quen de talibans i no sé quantes coses més, estem al costat que hem d’estar: contra el capitalisme i el poder 
que va contra les persones més desfavorides, en defensa dels interessos dels treballadors.
És per tot això que, encara que vostè no comparteixi les nostres idees, hauria de tenir una mica de respecte 
a les altres opcions diferents de vostès.

Atentament,

Agustí Aragonès Baiges
Responsable de la secció sindical de CGT de l’Hospital Joan XXIII

RESPOSTA A JORDI SALVADOR...
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A L’ARENA

En 1980 André Gorz pu-
blicaba un libro titula-
do “Adiós al proletaria-

do. (Más allá del socialismo)”. 
Francis Fukuyama, hacia 
1989, publicaba el libro “El 
fin de la Historia y el último 
hombre” y hacia el año 2000, 
Antonio Negri publicaba su 
afamado “Imperio”. Todas es-
tas publicaciones tienen como 
objetivo negar la existencias 
de clases sociales, del sujeto 
revolucionario, que Marx y 
Engels identificaron en el pro-
letariado. La caída del Muro 
de Berlín es la prueba práctica 
que “avala” estas “teorías”.

¿Estamos, de verdad, ante la 
ausencia de un sujeto poten-
cialmente revolucionario –cla-
se trabajadora, proletariado, 
etc.-, de la existencia de clases 
sociales? ¿cómo se define una 
clase social?

En una sesión del cursillo de 
Materialismo Dialéctico, Iña-
ki Gil de San Vicente, nos se-
ñalaba: “no se puede hablar 
de la clase trabajadora sin ha-
blar de la otra, su contraria, 
la burguesía”. Y Néstor Kohan, 
en su “diccionario básico de 
categorías marxistas” defi-
ne a las clases sociales como 
“grandes conjuntos de seres 
humanos que comparten un 
mismo modo de vida y una 
misma condición de existen-
cia. Se diferencian, se enfren-
tan entre sí, construyen su 
propia identidad social y se 
definen tanto por su posesión 

o no posesión de los medios 
de producción como por sus 
intereses, su cultura política, 
su experiencia de lucha, sus 
tradiciones y su conciencia de 
clase (de sí mismos y de sus 
enemigos). Las clases explota-
doras viven a costillas de las 
explotadas, las dominan y las 
oprimen, por eso están en lu-
cha y conflicto permanente a 
lo largo de la historia.

Si nos alejamos en el tiempo y 
rastreamos en la obra de Marx 
y Engels podemos encontrar 
definiciones muy parecidas.

Hacia 1845 podemos leer que: 
“Los diferentes individuos sólo 
forman una clase en cuanto se 
ven obligados a sostener una 
lucha común contra otra clase, 
pues de otro modo ellos mis-
mos se enfrentan unos con los 
otros, hostilmente, en el plano 
de la competencia. Y, de otra 
parte, la clase se sustantiva, a 
su vez, frente a los individuos 
que la forman, de tal modo que 
éstos se encuentran ya con sus 
condiciones de vida predesti-
nadas; se encuentran con que 
la clase les asigna su posición 
de vida y, con ello, la trayecto-
ria de su desarrollo personal; 
se ven absorbidos por ella.”1

En 1848 escribían: “A veces 
los obreros triunfan; pero es 
un triunfo efímero. El verda-
dero resultado de sus luchas 
no es el éxito inmediato, sino 
la unión cada vez más extensa 
de los obreros. Esta unión es 
propiciada por el crecimiento 
de los medios de comunicación 
creados por la gran industria 
y que ponen en contacto a los 
obreros de diferentes locali-
dades. Y basta ese contacto 
para que las numerosas luchas 
locales, que en todas partes 
revisten el mismo carácter, se 
centralicen en una lucha na-
cional, en una lucha de clases. 
Mas toda lucha de clases es 
una lucha política. Y la unión 
que los habitantes de las ciu-
dades de la Edad Media, con 
sus caminos vecinales, tarda-
ron siglos en establecer, los 
proletarios modernos, con los 
ferrocarriles, la llevan a cabo 
en pocos años”2

Sin embargo, Marx no se que-
da aquí y años más tarde, en 
1852, dice: “En la medida que 
millones de familias viven 
bajo condiciones económicas 
de existencia que las distin-
guen por su modo de vivir, por 
sus intereses y por su cultura 
de otras clases y las oponen a 
éstas de un modo hostil, aqué-

“Ya cayó el telón de acero
y derribamos el muro de Berlín,

y ahora todos juntos como hermanos
vamos de la mano a comer a un Kutre King”

EL MITO DEL FIN DE LA HISTORIA

1 La ideología alemana, K. Marx y F. Engels; L’Eina editorial; Píg. 64
2 Manifiesto del Partido Comunista, K. Marx y F. Engels; longseller; Píg. 119-120 
3 El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Obras Escogidas de Marx y Engels, Camares editorial, Píg. 171
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doras viven a costillas de las 
explotadas, las dominan y las 
oprimen, por eso están en lu-
cha y conflicto permanente a 
lo largo de la historia.

Si nos alejamos en el tiempo y 
rastreamos en la obra de Marx 
y Engels podemos encontrar 
definiciones muy parecidas.

Hacia 1845 podemos leer que: 
“Los diferentes individuos sólo 
forman una clase en cuanto se 
ven obligados a sostener una 
lucha común contra otra clase, 
pues de otro modo ellos mis-
mos se enfrentan unos con los 
otros, hostilmente, en el plano 
de la competencia. Y, de otra 
parte, la clase se sustantiva, a 
su vez, frente a los individuos 
que la forman, de tal modo que 
éstos se encuentran ya con sus 
condiciones de vida predesti-
nadas; se encuentran con que 
la clase les asigna su posición 
de vida y, con ello, la trayecto-
ria de su desarrollo personal; 
se ven absorbidos por ella.”1

En 1848 escribían: “A veces 
los obreros triunfan; pero es 
un triunfo efímero. El verda-
dero resultado de sus luchas 
no es el éxito inmediato, sino 
la unión cada vez más extensa 
de los obreros. Esta unión es 
propiciada por el crecimiento 
de los medios de comunicación 
creados por la gran industria 
y que ponen en contacto a los 
obreros de diferentes locali-
dades. Y basta ese contacto 
para que las numerosas luchas 
locales, que en todas partes 
revisten el mismo carácter, se 
centralicen en una lucha na-
cional, en una lucha de clases. 
Mas toda lucha de clases es 
una lucha política. Y la unión 
que los habitantes de las ciu-
dades de la Edad Media, con 
sus caminos vecinales, tarda-
ron siglos en establecer, los 
proletarios modernos, con los 
ferrocarriles, la llevan a cabo 
en pocos años”2

Sin embargo, Marx no se que-
da aquí y años más tarde, en 
1852, dice: “En la medida que 
millones de familias viven 
bajo condiciones económicas 
de existencia que las distin-
guen por su modo de vivir, por 
sus intereses y por su cultura 
de otras clases y las oponen a 
éstas de un modo hostil, aqué-

“Ya cayó el telón de acero
y derribamos el muro de Berlín,

y ahora todos juntos como hermanos
vamos de la mano a comer a un Kutre King”

EL MITO DEL FIN DE LA HISTORIA

1 La ideología alemana, K. Marx y F. Engels; L’Eina editorial; Píg. 64
2 Manifiesto del Partido Comunista, K. Marx y F. Engels; longseller; Píg. 119-120 
3 El 18 Brumario de Luis Bonaparte, Obras Escogidas de Marx y Engels, Camares editorial, Píg. 171
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llas forman una clase.”3

Para los fundadores del mar-
xismo la clase se forma, o co-
mienza a formarse, en cuanto 
los trabajadores y trabajado-
ras comienzan a organizarse 
políticamente. La organiza-
ción no se debe al desarrollo 
de los medios de comunica-
ción, tal interpretación nos 
llevaría a un determinismo 
absurdo y alejado de la reali-
dad. Sino en la confrontación 
con la clase dominante. En 
la identificación del enemi-
go común. Es una lucha que 
trasciende lo económico para 
convertirse en política porque 
lo que está en dis-
puta no es sólo una 
redistribución de 
la riqueza, sino un 
conjunto de ideas y 
prácticas sociales. 
Y es en esta lucha 
donde se va forjado 
una nueva subjeti-
vidad, diferente y 
contraria, antagó-
nica a la dominan-
te.

La definición de 
Marx en “El 18 
Brumario de Luis 
Bonaparte“ es más 
amplia y concreta. 
Más abarcadora. 
Una clase se defi-
ne por su modo de vivir, sus 
intereses y por su cultura. La 
tendencia economicista y re-
duccionista define a una clase 
por la posesión o no de me-
dios de producción, o sea por 
sus intereses, dejando a un 
lado la subjetividad de la clase 
en cuestión. Si desarrollamos, 
ampliamos, el significado de 
las frases “modo de vivir” y 
“por su cultura” encontramos 

que los problemas de etnia, 
nación, identidad, dimensión 
de género, sexualidad, etc. no 
son ajenos al desarrollo histó-
rico de las clases. Están pre-
sentes.

Las clases sociales, por lo tan-
to, no son algo estático, cuan-
tificable, fijo o estático. Las 
clases son sujetos 
-sujetos colectivos- 

que con un determinado modo 
de vivir, con sus propios inte-
reses y su propia cultura pa-
san de ser aglomeraciones de 
personas, una masa amorfa, a 

colectivos dinámicos. La clase 
se conforma en el movimiento 
real, en la confrontación, en 
la práctica. El proletariado se 
conforma sujeto para enfren-
tarse hostil y violentamente 
a su contrario –la burguesía- 
para (auto)emanciparse.

Si André Gorz anunciaba el 
fin del proletariado, ¿cómo 
explicamos la incorporación 

de miles y miles de asalaria-
dos y asalariadas al sistema 
en países como Brasil, China 
e India?, por poner algunos 
ejemplos; es más si no es cla-
se trabajadora ¿qué son?. Y si 
Francis Fukuyama escribía 
sobre el Fin de la Historia y 
Negri, entre líneas, sobre el 
fin de las clases sociales en 
su libro Imperio ¿qué lugar 
ocupan las “bolsas de resis-
tencias”4 que surgen en Méji-
co, Brasil, Venezuela, Bolivia, 
Ucrania, etc.? Ninguna de 
estas organizaciones, aclara-
mos, son ONG’s. ¿Y la juven-
tud, acaso, no está perma-

nentemente buscando 
e indagando en nuevas 
formas de ocio, de rela-
ciones sexo-afectivas? 
¿Acaso podemos ne-
gar que la clase se sus-
tantiva -que tiene una 
existencia real, inde-
pendiente, individual-, 
a su vez, frente a los 
individuos que la for-
man, de tal modo que 
éstos se encuentran ya 
con sus condiciones de 
vida predestinadas; es 
decir, afirmar que en 
el capitalismo, el hijo 
o la hija de una familia 
trabajadora tiene las 
mismas posibilidades 
materiales que el hijo 

o la hija de una familia adi-
nerada?

Por lo tanto, el 9 de noviem-
bre de 1989, no solo se vino 
abajo una pila de ladrillos de 
47 Km. de largo, también cayó 
el mito de una sociedad sin 
clases.

Andrés Fernández

4 “Siete piezas sueltas del rompecabezas mundial”, Subcomandante Marcos.

7



8

No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

FEMINISME 1

No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

FEMINISME 8

No llencis aquesta revista a la brossa, passa-la.

ASSAMBLEA
ACOMODATÍCIA

Poques vegades el binomi entre forma i fons 
i les subtils relacions que s’estableixen en 
aquest mostren les seves conseqüències 

amb tanta cruesa, al mateix temps que amaguen 
la seva veritable naturalesa, que en l’expressió 
pròpia dels militants a partir de l’articulació or-
gànica d’alguns sectors de l’Esquerra Indepen-
dentista. En aquest cas, la forma travessa tots 
els racons imprimint una concepció determinada 
i limitada. Però el que seria una simple evidència 
quasi-postmoderna obté del mètode dialèctic la 
seva resolució satisfactòria per al fi revolucio-
nari.

La intenció críptica de l’últim paràgraf està rela-
cionada amb la dificultat d’expressar la següent 
problemàtica amb la profunditat necessària per 
causes co-lligades i que al meu entendre prove-
nen, tot i així, d’un mateix focus. Per sortir de 
dubtes i evitar allargar més el circumloqui ho 
expressaré clarament: les comissions o secreta-
riats nacionals antipatriarcals són, precisament, 
un dels elements en aquest sentit més contraris 
a la lluita feminista del moviment.

Per això la meva opinió és clara, és necessari 
eliminar-los.

Per articular la qüestió intentaré donar una breu 
pinzellada a l’estat de l’organització en una de 
les organitzacions que composen el Moviment 
de l’Esquerra Independentista com és el SEPC. 
Comença a ser quasi un lloc comú el fet de que 
la lluita anti-capitalista de signe socialista mai 
serà completa sense  l’emancipació de les do-
nes; i ni que a vegades les reivindicacions sem-
blen prendre un caire diferenciat, el propi Marx 
ja senyalava que la “situació de la dona” era un 
baròmetre natural per captar l’estadi de llibertat 
d’una societat concreta. Fora de l’eclecticisme 

d’algunes cites marxianes, l’avenç de la teoria 
feminista revolucionaria (el feminisme té la seva 
pròpia social-democràcia) fins a dia d’avui ha 
estat espectacular, però encara no ha arribat a 
crear un cos metòdic dialèctic que permeti su-
perar els anàlisis a partir de les subjectivitats de 
gènere, que per altra banda tenen una complexi-
tat conceptual sense igual. Tot i així, la meva in-
tenció no és la d’entrar a discutir el contingut de 
les diverses corrents feministes, tot i que aques-
ta inestabilitat és un dels greuges de la situació 
a la que fèiem referència amb anterioritat. La 
meva és una crítica de la forma.

De nou no hi ha res que siguem capaces 
d’inventar nosaltres mateixos, i considero que 
el problema es pot rastrejar en altres moments 
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històrics. Un d’ells és l’escenificació i tècni-
ques de les antigues tragèdies gregues, totes 
amb la Coral, que s’encarregava de canalitzar 
els sentiments que havien de sorgir del propi 
públic substituint-lo d’alguna manera. Sense 
anar més lluny, l’activitat de les planyidores, 
era justament la d’expressar a través d’elles 
mateixes el dolor per la mort d’algun familiar; 
encara podríem remetre’ns al que diu Zizek, a 
les rialles enllaunades de la televisió. El punt 
comú de tot això és el fet d’alleugerar la prò-
pia responsabilitat mitjançant la creació d’un 
òrgan independent del subjecte (un altre exem-
ple seria la funció eclesiàstica dels mones-
tirs dins el complex feudal a l’Edat Mitjana).

Això ens porta de nou a la comissió anti-patriarcal 
del SEPC (tot i que no existeix un paral·lelisme 
entre organitzacions), on la seva mateixa exis-
tència implica la necessitat de revelar la lluita 
feminista dels seus militants. És quasi el mateix 
fenòmen que es va donar en l’hel·lenització de 
la religió arcaica romana, on cada element na-
tural tenia el seu prop daimon, i la seva abstrac-
ció en deus confinats en temples va substituir 
l’angoixa de la responsabilitat, per exemple, a 
l’hora de tallar un arbre. La comissió anti-pa-
triarcal és l’òrgan que concentra els rituals de 
sacrifici a la incapacitat del SEPC d’articular 

unes polítiques feministes per part de cada nu-
cli en particular i en el seu conjunt. Això permet 
que cada 8 de març o 25 de novembre es con-
verteixen en fogueres de la vanitat on cremem 
les inseguretats i impotències personals i així 
poder continuar tranquils un any més. Caiem 
en el mateix error burgès de projectar una idea 
que queda fossilitzada en la forma i alliberar-nos 
de la pràctica que exigeix una concepció i com-
prensió de la dialèctica del moment. D’aquesta 
manera, l’institucionalisme burgès té el seu 8 
de març i nosaltres la comissió anti-patriarcal.

Tot i que em sembli que fins ara, de forma bastant 
succinta està tot dit de part meva, m’agradaria 
reblar el clau un últim cop que en certa manera 
ja ha estat plantejat. I es que el sorgiment de 
l’òrgan escindit de la comprensió de la totalitat de 
la lluita forma part d’una contradicció dialèctica 
de la pròpia Organització, la de sonar cabuda ne-
cessària al feminisme a causa de la disparitat de 
mètodes entre aquest i el de la classe  proletària. 
En aquest cas més hegeliana, la d’una grotesca 
acusació quasi natural que se salta amb aques-
ta voltereta cap endavant. Sense dubte quelcom 
que fomenta l’assemblearisme acomodatícia que 
a vegades pateix l’Esquerra Independentista.

Stronzo Bestiale

FEMINISMO DE CLASE,
PARA LA CLASE Y EN LA CLASE

Sentir rabia social nos lleva a hacernos pregun-
tas. Buscar respuestas nos lleva a organizarnos.

Organizarse es rebelarse y en ese camino cons-
truimos las respuestas.

El marxismo lleva doscientos años respondiendo a 
nuestras preguntas, reinventándose a sí mismo, 
devorándose para volverse a parir, entendiendo 
que todo es dialéctico, que siempre habrá cuestio-

nes que responder y que eso, además de inevita
ble, es muy positivo. Si deja de haber preguntas,

 

algo estaremos haciendo mal. Tiene que cum
plirse el famoso “ladran, luego cabalgamos”.

El feminismo de clase plantea muchas preguntas 
que debemos responder desde las organizaciones 
de izquierdas. Nos recuerda que  dentro de la clase 
obrera se reproduce la relación estructural de po-
der entre hombres y mujeres y pregunta por qué 

ASSEMBLEA
ACOMODATÍCIA
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no superamos la visión masculi-
nizada de los procesos sociales.
¿Por qué me refiero al feminis-
mo de clase? Porque es el único 
coherente. ¿Existe esa relación 
de poder en toda la “ciudadanía”, 
es decir, también entre quienes 
nos explotan? Sí, por supuesto, 
pero centramos nuestro esfuer-
zo en las mujeres trabajadoras 
(con o sin trabajo remunerado). 
Para el resto ya se diseñan bue-
na parte de las políticas oficiales 
de igualdad (mujeres parlamen-
tarias, emprendimiento, etc).

A modo de ejemplo, en la llama-
da “crisis del Ébola” la gran ma-
yoría de las personas fallecidas 
en Liberia, Guinea y Sierra Leona 
son mujeres1. ¿Debilidad biológi-
ca?, ¿casualidad? No, opresión 
de género dentro de la clase. Las 
muertas son africanas, negras, 
mujeres trabajadoras responsa-
bles de los cuidados, en contac-
to con las personas enfermas 
por ser familiares, enfermeras, 
limpiadoras, encargadas de la 
preparación tradicional de los 
cadáveres para ser enterrados. 
Esta parte esencial de la reali-
dad tiene que ser incorporada 
a lo que hacemos y decimos.

Nos hemos acercado a los pro-
cesos de transformación social 
comprendiendo la configuración 
concreta, material e histórica 
de la clase - saber quién nos ex-
plota y cómo- y  del territorio 
o nación - dónde y desde dónde 
se nos explota. Se trata ahora 
de incorporar al mismo nivel la 
comprensión profunda del fun-
cionamiento del Patriarcado: sa-
ber cuáles son los mecanismos 
de opresión dentro de la clase, 
primero, y ampliar la noción 
de territorio, a continuación.
En relación con el primer proble-
ma, debemos asumir que la ex-
periencia de clase y dentro de la 
clase no es igual para hombres 

que para mujeres. La mayor par-
te de los fenómenos que analizan 
la explotación específica de las 
mujeres en el capitalismo - dis-
criminación salarial, feminización 
de la pobreza y de la precariedad, 
división sexual del trabajo, doble 
o triple jornada, reparto desigual 
de los cuidados, uso del tiempo, 
estereotipos – tienen además 
una imbricación en nuestras las 
relaciones personales y afectivas. 
En otras palabras, el reparto des-
igual del poder y del tiempo afec-
ta de forma profunda a las rela-
ciones entre mujeres y hombres. 
Se trata por tanto de dos fenó-
menos que debemos diferenciar – 
explotación capitalista específica 
de las mujeres  y opresión  de 
género dentro de la clase –  por-
que forman parte del mismo 
círculo que queremos romper.

Para entender las diferen-
tes experiencias de hombres 
y mujeres puede ser útil te-
ner en cuenta algunas cifras:

u El 35% de las mujeres del mun-
do han sido víctimas de violencia 
física y/o sexual por parte de 
su pareja o de violencia sexual 

por parte de personas distintas 
de su pareja. En todo el mundo, 
casi un tercio (el 30%) de todas 
las mujeres que han mantenido 
una relación de pareja han sido 
víctimas de violencia física y/o 
sexual. En algunas regiones del 
mundo, esta cifra es del 38%2. 

u El 91,9% de las mujeres que 
emplean tiempo en el cuidado del 
hogar y de su entorno cercano 
destina una media de 4 horas 29 
minutos diarios (el 74,7% de los 
hombres 2 horas 32 minutos)3.

u Las mujeres representan casi 
el 60% de la población inactiva. El 
7,35% no trabaja ni busca em-
pleo por “cuidar niños o adultos 
enfermos, personas con disca-
pacidad o mayores” y el 21,99% 
no busca empleo por “otras res-
ponsabilidades familiares o per-
sonales”. Esos porcentajes son, 
en el caso de los hombres, del 
0,38% y 1,76%, respectivamente4.
En cualquier caso, debe además-
quedar claro que no se trata de 
librar una guerra entre grupos 
oprimidos dentro de la clase, 
sino de empezar tirando del hilo 
de la que es la primera división 
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social por múltiples razones:

o Históricas: la división so-
cial del trabajo comenzó con 
el reparto de funciones en-
tre mujeres y hombres5.

o  Estructurales: dentro de cual-
quier grupo humano que se 
analice se reproducen además 
las relaciones de género, la dis-
criminación, las estructuras de 
poder patriarcales y los estereo-
tipos. Dicho de otra forma, las 
mujeres somos además negras, 
lesbianas, transexuales, trans-
género, bisexuales, indígenas, 
pobres, discapacitadas, gitanas, 
precarias, etc. Dentro de los lla-
mados “grupos oprimidos” se re-
produce la opresión de género. 

o  Cuantitativas: las mujeres – es 
decir todas las personas que tie-
nen una vagina (hayan o no nacido 
con ella) o que sin tenerla se sien-
ten como tales - somos más de 
la mitad de la población mundial.

Es además esencial entender que 
el “dónde” para las mujeres es 
bicéfalo: explotadas en el territo-
rio que pisan y en el cuerpo que 
habitan. Dicho de otra forma, el 
capitalismo hace uso y abuso de 
todos los seres humanos, pero se 
ensaña a todos los niveles de for-
ma específica con el cuerpo de las 
mujeres, que es además utilizado 
como mecanismo de compensa-
ción poblacional, político y sexual 
en función de sus necesidades 
históricas. En palabras de Silvia 
Federici, desde los comienzos 
del sistema capitalista, “el úte-
ro es mirado literalmente como 
una fábrica de trabajadores”6. 
La autora concibe la matan-

za de brujas como elemento 
fundacional de un sistema ca-
pitalista que domestica a las 
mujeres, imponiéndoles la re-
producción de la fuerza de tra-
bajo como un trabajo forzado 
y sin remuneración alguna7.

En el contexto actual de crisis del 
capitalismo la agresión específi-
ca contra las mujeres también 
se recrudece: “se produce en to-
dos los campos y desde todos los 
frentes: desde el judicial y el labo-
ral hasta el doméstico, concre-
tándose también en la elimina-
ción de las prestaciones sociales 
y de la educación sexual, y en la 
imposición de la “moral” católica 
y la ideología misógina y homó-
foba, financiada directamente 
desde los estados a través de la 
misma Iglesia y de las campañas 
a favor de la familia heterosexual 
y, por supuesto, patriarcal”8.
 
La relación entre el capitalis-
mo, el Patriarcado y la explota-
ción del cuerpo y la sexualidad 
de las mujeres es devastadora y 
hay cifras que no admiten mati-
ces: cada día mueren en todo el 
mundo más de 800 mujeres por 
complicaciones relacionadas con 
el embarazo o el parto. La casi 
totalidad (99%) de la mortalidad 
materna tiene lugar en los (mal)
llamados “países en desarrollo”9.

En este contexto, debemos tra-
bajar de forma sistemática en 
dos líneas complementarias: 
avanzar en la Transformación 
radical de las relaciones perso-
nales y sociales, porque la lu-
cha antipatriarcal nos afecta y 
beneficia a tod@s (cada orga-
nización debería tener un plan 

de trabajo específico y vincu-
lante en este sentido) aplicar la 
Acción positiva sin complejos y a 
todos los niveles, porque la liber-
tad sólo se aprende ejerciéndola.

En definitiva, las bases patriar-
cales y machistas forman parte 
del núcleo duro de un sistema 
capitalista que hace buen uso 
de ellas, dando forma además 
a nuestra identidad, a nuestro 
cuerpo, a nuestra estructura 
mental, sexual, afectiva y social. 
Esto implica para las mujeres 
una doble explotación específica 
por parte del sistema pero plan-
tea, además, el reto personal y 
colectivo de abordar desde ya 
de forma urgente la transfor-
mación de nuestras relaciones 
personales a todos los niveles.

No sólo duelen los golpes.Yo era 
un ser precioso, increíble, pero 
frágil. Como las alas de una ma-
riposa, eso dijeron. Al ser frá-
gil, debo ser protegida, cuidada. 
Tengo talentos naturales, esa sua-
vidad, esa comprensión, esa ha-
bilidad para cuidar y dar cariño. 
Pero no la fuerza, ni la voluntad; 
eso es coto privado de otros. Yo 
soy bella, y comprensiva, y frágil, 
y necesito que alguien me cuide 
para no ser una mariposa en una 
tormenta. Pero nadie nace débil. 
Cuando cedemos la fuerza cede-
mos la libertad, y entonces nues-
tra integridad depende sólo de la 
buena voluntad de otros. Enton-
ces el nudo corredizo se cierra.
Siempre he pensado que la 
sangre tiene un sabor sa-
lado. Como las lágrimas10.

Elisa, militante de Red Roja
1
 https://www.diagonalperiodico.net/cuerpo/23872-por-ebola-mata-mas-mujeres.html

2 
Informe de la OMS publicado en 2013: Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud.

3
 Fuente de los datos: Encuesta de Empleo del Tiempo (2009-2010). Instituto Nacional de Estadística. Más información en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft25%2Fe447&file=inebase&L=0

4 
Fuente de los datos: Encuesta de Población Activa. Instituto Nacional de Estadística. Más información en: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t22/e308_mnu&file=inebase&L=0

5
 “El primer enfrentamiento de clase que se produce en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en el matrimonio monógamo, y la primera opresión de clase coincide con la del 

sexo femenino por el masculino”. F. Engels “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”
6 

Intervención de Silvia Federici en Bilbao bajo el título ‘Ley del aborto: caza de brujas en el siglo XXI’
7 

Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva. Silvia Federici (2004).
8 

Declaración de Red Roja para 8 de marzo (2014) http://redroja.net/index.php/comunicados/2365-en-primera-linea-para-abortar-este-sistema
9 

Datos de la Organización Mundial de la Salud http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/es/
10 

“No sólo duelen los golpes”. Miguel, 2014.
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Hoy en día cuando hablamos de 
la violencia de género tende-
mos a identificarla con violen-

cia intrafamiliar, de un marido o no-
vio a su compañera. Desde esta visión 
es fácil simplificar la problemática, 
achacándola a cuestiones meramen-
te individuales y esencializando las 
características de los implicados, los 
hombres son... y las mujeres son...
Lejos de esta caracterización artifi-
cial, preferimos hablar de terroris-
mo patriarcal para caracterizar el 
entramado de violencias ejercidas 
para mantener a la mujer “en su lu-
gar”. En el sistema capitalista que 
sufrimos, la relación entre hombres 
y mujeres se ve mediada por la su-
perioridad de la producción frente a 
la reproducción, en otras palabras, 
la prevalencia de la acumulación ca-
pitalista frente a la satisfacción de 
las necesidades de los trabajadores. 
Es esta devaluación de la reproduc-
ción de la fuerza de trabajo la que en 
el sistema capitalista da las bases ma-
teriales para la devaluación de las mu-
jeres, a quienes se responsabiliza con 
la reproducción. Llega hasta tal punto 
la minusvaloración del trabajo feme-
nino, que persiste incluso cuando las 
mujeres trabajan en la esfera produc-
tiva. Si un trabajo no genera riqueza 
y poder, o prestigio, si ese trabajo se 
considera socialmente como infame o 
bajo, se deja a las mujeres para que lo 
realicen ellas o bien cuando hombres 
y mujeres realizan el mismo trabajo 
se tiende a remunerar peor a las mu-
jeres o bien se les dificulta enorme-
mente el acceso al trabajo asalariado.

Esta división sexual del trabajo que 
incluye una devaluación del traba-
jo de la mujer, como consecuencia 
de su devaluación como “catego-
ría”, no se produce con el capitalis-
mo, sino que viene de antiguo, des-
de el comienzo del Patriarcado 
que tuvo lugar entre el 6000 a.C. 

y el 3000 a.C. en Occidente. Es en 
ese momento en que las mujeres co-
mienzan a ser tratadas y empiezan 
a concebirse a sí mismas como pro-
piedades de un hombre, como objeto 
de producción de singular valor ade-
más, puesto que puede producir vida, 
además de tener otras cualidades.
Desde entonces se hará un singular es-
fuerzo, desde todas las instituciones, 
para controlar la reproducción de las 
mujeres, pretensión que como sabe-
mos sigue de absoluta actualidad, así
como para imponer la hetersexuali-
dad como única sexualidad válida. 
Desde los confesionarios, las escue-
las y los medios de comunicación, se 
defenderá un modelo ultraconser-
vador, utilizando mitos culpabiliza-
dores y paralizantes desde el amor 
romántico heterosexual al instinto 
maternal, de la bondad y pacifismo 
del sexo débil al puro masoquismo. 
Al mismo tiempose impondrá un si-
lencio sobre las luchas y resistencias 
de las mujeres, permanentes hasta 
en las situaciones más desespera-
das, desde el medievo a las moder-
nas guerras de liberación nacional, 
luchando en la trinchera o contra el 
terrorismo doméstico. El uso de un 
lenguaje que invisibiliza permanen-
temente nuestra presencia y por tan-
to nuestras capacidades son algunas 
de las armas que se utilizarán contra 
nosotras y contra cualquier posibi-
lidad de rebelión. Pero sin duda el 
arma más efectivo para mantener la 
posición subordinada de las muje-
res en esta organización social del 
trabajo es la violencia sexual. La ex-
plotación sexual de las mujeres par-
te de considerar a las mujeres como 
objeto sexual a disposición de los 
hombres. Esta puesta a disposición 
se vectoriza en una violencia simbó-
lica que se plasma en la hipersexua-
lización en la cultura y la publicidad, 
el doble filo  al que se enfrenta la 
mujer que quiere ser sensual, la le

gitimación del acoso sexual y en ge-
neral, un discurso denigrante contra 
las mujeres. La violencia se materiali-
za en la prostitución, la más evidente 
puesta en venta del cuerpo de las mu-
jeres y finalmente en la violación ya sea 
en el seno de la pareja heterosexual o 
de la familia, en el marco de la prosti-
tución o bien por algún desconocido.

En nuestra lucha por la liberación 
no podemos dejar de tener en cuenta 
todas estas violencias y responder a 
ellas con la violencia si es necesario. 
Las exigencias de mejores condicio-
nes laborales, permisos de materni-
dad, juicios contra los violadores y 
apoyo a las mujeres en situación de 
maltrato han de ser herramientas 
para llevar el discurso más allá, a la 
certeza de que nada cambiará real-
mente sin derrocar este sistema. Y 
durante la lucha contra el capitalis-
mo, este sistema quenecesita dividir 
a la clase obrera, hemos de ser cons-
cientes de que muchas de esas violen-
cias y agravios las ejercerán nuestros 
propios compañeros de lucha. Que 
nos vendrán ataques por no realizar 
un trabajo antipatriarcal del que na-
die se ocupa. Que nos acusarán de 
dividir una case obrera que lleva divi-
diendo el poder desde hace mil años.
Por eso es necesario formarse, prepa-
rarse y responder cuando sea preciso, 
favorecer el debate y plantar cara. No 
retroceder ni media. Dejarlo bien claro: 
no pensamos quedarnos en retaguadia.
Cuando llegue la revolución no sere-
mos nosotras quienes nos quedemos 
limpiando culos y fregando suelos.

Mari Carmen G.

TERRORISMO
PATRIARCAL

Vilma Espín. Revolucionaria cubana. Fun-
dadora de la Federación de Mujeres

Cubanas, órgano ciertamente escindido de 
la comprensión de la totalidad de la lucha.
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Perquè ni CiU ni ANCiÒmnium 
no ens portaran a la independència

q

Entre els anys 1950 i 1953 a Corea hi 
va haver més d’un milió de morts 
del bàndol occidental. De 1954 a 

1962 van morir més de 100.000 france-
sos i franceses a Argèlia. De 1959 a 1975 
a Vietnam van morir vora de dos milions 
d’occidentals (per no parlar de la sang 
vessada pels pobles oprimits que en oca-
sions és fi ns a deu vegades superior). Els 
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belgas, como bestias fueron los imperialistas 
franceses en Argelia, porque es la naturaleza 
del imperialismo la que bestializa a los hom-
bres, la que los convierte en fi eras sedientas 
de sangre que están dispuestas a degollar, a 
asesinar, a destruir hasta la última imagen de 
un revolucionario, de un partidario de un régi-
men que haya caído bajo su bota o que luche 
por su libertad.... No se puede confi ar en el 
imperialismo, pero ni un tantito así, nada...
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imperialista. Lenin va ser capaç de copsar-
ho contemporàniament mentre es feia 
aquesta evolució, al 1916. A la conferèn-
cia de Berlín de 1885, l’alemany Bismarck 
i cap del que seria la primera potència 
mundial fi ns a l’inici de la I GM, convoca 

les grans potències del món, agafa escai-
re i cartabó, i es reparteixen Àfrica, fent 
el mapa quadriculat que tots i totes ara 
coneixem, que s’aplica amb sang. 
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marck, és l’impulsor de mesures socials 
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viment de la classe treballadora francesa 
a la Comuna de Paris de 1871, sabia que 
podia explotar per enriquir-se, que podia 
fer-ho lluny de casa, a l’Àfrica i per això 
necessitava gaudir de certa calma al te-
rritori on acumularia les riqueses, la me-
tròpoli, per això calien certes concessions 
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perquè no arribessin al límit de morir-se 
de gana, no qüesti onessin la propietat 
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dels treballadors i treballadores amb qui 
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sinó sobretot, degut a l’espoli i submis-
sió necessària, via genocidi, de la ma-
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cer món o en vies de desenvolupament 
per ocultar, des del llenguatge, la relació 
d’explotació) en les brutals i llargues llui-
tes per la seva independència han prota-
gonitzat alguns episodis de pacte amb les 
seves burgesies nacionals. Un clar exem-
ple és el pacte transitori, però mantenint 
cert nivell d’hosti litats, entre el Kuomin-
tang i Parti t Comunista Xinès davant la 
invasió japonesa. Deixant de banda certs 
moments concrets de la lluita, moments 
que després evolucionen i canvien, les 
constants de la història demostren que 
la col·laboració amb l’invasor o la burge-
sia nacional més aviat que tard suposa 
un problema que ha calgut superar. Per 
això el Che, prologant l’obra del general 
vietnamita Vo Nguyen Giap i parlant de la 
guerra d’independència vietnamita, ens 
diu que:

...En los primeros momentos, por la caracte-
rística de la lucha anticolonialista y antiimpe-
rialista, era una guerra de todo el pueblo y 
una gran cantidad de gentes cuya extracción 
no respondía exactamente a las defi niciones 
clásicas de campesino pobre o de obrero, se 
incorporaba también a la lucha de liberación, 
poco a poco se defi nían los campos y comen-
zaba la lucha antifeudal, logrando entonces un 
verdadero carácter de antiimperialista, antico-
lonialista, antifeudal, dando como resultado el 
establecimiento de una revolución socialista...

I Jean Paul Sartre prologant l’obra de 
Frantz Fanon “Els condemnats de la 
terra”ens dirà quelcom similar:

...En el foc del combat, totes les barreres in-
teriors han de desaparèixer, la impotència 
burgesa dels negociants i compradors, el 
proletariat urbà, sempre privilegiat, el lumpen-
proletariat dels barris miserables, tots han 
d’alinear-se en la mateixa posició de les mas-
ses rurals, veritable font de l’exèrcit nacional i 
revolucionari; en aquestes regions on la seva 
evolució ha estat tallada d’arrel pel colonialis-
me, els camperols i camperoles, al rebel·lar-se, 
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apareixen immediatament com la classe radi-
cal: coneixen l’opressió tal com és,  l’han patit 
molt més que els treballadors i treballadores 
de les ciutats, i per no morir de gana es neces-
sita, ni més ni menys, destrossar totes les es-
tructures. Si triomfa, la revolució nacional serà 
socialista, si se’ls hi talla les ales, si la burgesia 
colonitzada pren el poder, el nou estat, tot i la 
seva sobirania formal, quedarà en mans dels 
imperialistes...

En la lluita per la seva independència la 
classe treballadora dels països empo-
brits, sovint camperola i no urbana, arri-
ba a certs pactes amb les respecti ves bur-
gesies nacionals i pacti stes amb l’invasor. 
En algun moment aquests pactes esde-
venen contraproduents per a l’objecti u 
per al qual han estat establerts, doncs la 
independència políti ca es presenta com 
una opció real únicament si alhora també 
és una independència econòmica, si és 
una independència socialista.

Molt s’ha versat sobre que el “al primer 
món” (països enriquits) és molt difí cil 
prendre el poder però un cop aconseguit 
hi ha moltes riqueses a reparti r (i ha re-
tornar), en canvi al tercer món (països 
saquejats pels primers) és menys difí cil 
prendre el poder, però només hi ha misè-
ria a reparti r (hi ha riquesa de productes 
minerals, però no la indústria ni la mane-
ra per transmetre els conseqüents conei-
xements). Hi ha certes diferències de ma-
tí s quan les nacions oprimides que lluiten 
per la seva independència es troben dins 
de les metròpolis, dins la Unió Europea 
per exemple. En tot cas el comunisme 
necessita de la combinació i desenvolu-
pament de tots els pobles en lluita contra 
un sol capitalisme. Ho tenim complicat, 
som les classes treballadores benefi cia-
des i que estem en deute amb la resta de 
pobles del món.

Quan el poble de París es va independit-
zar al 1871, la burgesia nacional ràpida-
ment es va posar d’acord amb l’invasor 
prussià contra la nació treballadora, en 
va executar 30.000. L’estratègia interclas-
sista del Parti t Comunista Francès en la II 
GM va acabar amb els nazis per entregar 
el poder a la burgesia francesa. La burge-
sia dins de les metròpolis mai és una alia-
da. Però,... i quan es tracta d’una nació 
sense estat? Quan es tracta d’una nació 
sense estat dins de territori imperial que 
té les seves pròpies burgesies i classe tre-
balladora, aleshores, la burgesia pot es-
devenir una aliada?

L’imperi yanki-europeu, conformat per 
diverses burgesies nacionals, ja ha creat 
els seus òrgans supranacionals, per de-
fensar-se elles mateixes com per explotar 
millor la resta de pobles: la Unió Euro-
pea i l’OTAN. Avui la Xina, Rússia, Brasil 
i l’Índia, consti tueixen una amenaça per 
l’hegemonia de l’imperialisme yanki-
europeu. Econòmicament la Xina ja és la 
primera potència mundial, tot i que no 
militarment, i les fàbriques ja no es des-
localitzen com passava abans de la crisi, 
perquè la font de la riquesa apareix en la 
producció i no poden regalar tota la pro-
ducció als països explotats perquè se’ls hi 
pot girar la truita.

En combinació amb la identi tat suprana-
cional, la Unió Europea, i per qüesti ons 
de necessària legiti mitat democràti ca, a 
les burgesies de la metròpoli encara els 
és necessaria la pròpia identi tat nacional, 
i a més també existeixen les lluites inter-
burgeses, com per exemple entre França 
i Alemanya. Si l’imperialisme yanki-euro-
peu necessita crear estats que serveixin 
als seus interessos ho farà com si res: ja 
va crear Israel, Kosovo, Lichtenstein, Lu-
xemburg, Andorra, Mònaco,... però si hi 
ha algun moviment en contra els seus 
propis interessos no dubtarà en saltar-se 
la seva pròpia llei: van fer fora al Primer 
ministre grec Yorgos Papandréu que es va 
atrevir a visualitzar un possible referèn-
dum per acceptar o no el refi nançament 
del deute; la UE i els EEUU han enviat es-
pies per canalitzar, quan no generar, les 
primaveres àrabs, com Bernard-Henri 
Levy a Líbia, Síria i Ucraïna. L’OTAN està 
amb els feixistes a Ucraïna, recordant 
massa a l’escàndol dels Gladio,...
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Pel que sembla, les burgesies yanki-euro-
pees no estan disposades a tocar de mort 
qualsevol de les seves burgesies nacio-
nals consti tuents, seria un contrasenti t. 
La burgesia espanyola i espanyolista veu 
en la seva silueta, i sobretot en l‘accés al 
Mediterrani i la riquesa acumulada i ma-
terialitzada en territori català, part de la 
seva identi tat nacional, identi tat nacional 
que s’identi fi ca a riquesa i poder. Com 
no podia ser d’altra manera la burgesia 
espanyola també està formada per bur-
gesos catalans, Isidre Fainé i Miquel Roca 
són essencials al projecte espanyol.

Per molt que ho pugui semblar, dins 
l’imperi la burgesia no pot ser una aliada 
en la independència dels pobles, pot ser 
una aliada a l’hora d’aconseguir un marc 
estatal propi, una independència políti ca 
formal, però la independència dels po-
bles és econòmica, no només políti ca; i si 
el procés de la primera independència (la 
formal, la políti ca), no és dirigit pel poble 
treballador de la nació oprimida segura-
ment l’estat en qüesti ó no s’identi fi carà 
amb la nació, com veiem en el cas cata-
là (Països Catalans versus comunitat au-
tonòmica de catalunya), però si no hi ha 
una aliança amb la burgesia nacional tota 
la força de l’imperi va en contra del po-
ble treballador en lluita. Aleshores, com 
sorti r de l’entrellat? La qüesti ó és defi nir 
quin ti pus d’aliança: es tracta de que el 
poble treballador dirigeixi, de que la clas-
se treballadora organitzada i conscient 

sigui prou forta com per assumir pactes, 
pactes que en algun moment pugui tren-
car, es pacta des de la fortalesa, no des 
de la debilitat. Es tracta d’aliar-se amb la 
burgesia si la nació treballadora pot uti lit-
zar-la a ella i no al revés. 

El poble treballador català està en un 
grau peti t de consciència, no està prou 
organitzat i en conseqüència no es prou 
fort, no suposa una amenaça per a l’alta 
burgesia, catalana, espanyola i europea. 
La peti ta burgesia, decisiva en qualse-
vol revolució perquè decanta la balança 
(no perquè sigui avantguarda), encara té 
prou marge com per jugar el seu paper, 
idealista en el major dels casos. A Euskal 
Herria és ben diferent, la gran burgesia 
si que tem al poble treballador basc i la 
mitjana burgesia no té gaire marge de 
maniobra, està alineada amb la gran bur-
gesia, i per tant genollada i enriquida al 
costat de Madrid.

La independència de la que parlen CiU - 
ANCiÒmnium (buscant com aliats a Shi-
mon Peres, la Merkel, Obama, Renzi,...i 
la gent fa murals amb les seves cares...) 
és la independència políti ca d’un territori 
parcel·lat prèviament pel propi estat es-
panyol, no es tracta d’un estat que faci 
referència a la nació sencera, els Països 
Catalans.

El lideratge de qualsevol procés inde-
pendenti sta, al ventre o a la perifèria de 

l’imperi, l’ha de tenir el poble treballador 
conscient d’ell mateix i no alienat com si 
el traguessin a passejar en una processó 
de setmana santa. Les burgesies sempre 
ens han uti litzat per als seus interessos, 
des de posar els morts a la França re-
volucionària de 1789, per donar-nos la 
mà en una cadena humana, per adular 
l’emperador Mas en l’amfi teatre dels cas-
tells, o com hem vist al principi, anant a 
morir als camps de batalla del món per 
defensar els interessos de la civilització 
burgesa. Ens aliarem amb la burgesia? 
Si, si en sorti m benefi ciats, però de mo-
ment, centrem-nos en crear el parti r 
d’avantguarda del poble treballador cata-
là i aliar-nos amb la resta de pobles que 
sagnen ara mateix (kurds, libies, pales-
ti nes, siris, ucraïnesos,...), ja pactarem 
amb la burgesia quan siguem més forts; 
perquè de moment ens estan uti litzant 
com a ti telles i en pagarem un preu molt 
car.

La lluita per la independència catalana ha 
de ser la lluita de la gent, la nació ha de 
ser propietat nostra, la terra, els bancs, 
les fàbriques, els ports, i els humans ma-
teixos hem de servir-nos a nosaltres ma-
teixos, no al Capital. No hem d’estar age-
nollats a una civilització que ens explota, 
que entén les fàbriques, la terra i les prò-
pies persones com a propietat d’una mi-
noria, la burgesia. La independència del 
poble treballador català serà comunista o 
no serà.

Josep Rovira Canals
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LA JORNADA

DEL 9N
A TARRAGONA

Dia plujós i nuvolat a Ta-
rragona i gairebé a la 
resta del país, o a la 

meitat d’aquests, que avui, 
9 de Novembre, estava con-
vocat a la consulta sobre el  
futur polític de Catalunya. 
El fred ha estat present des 
de primera hora del matí.

Després de la última crida 
per part dels organitza-
dors ha assistir als col·legis 
electorals de bon matí, a 
mode de pressió per possi-
bles tancaments de taules, 
a les 7:30 estàvem ja a 
l’institut Tarragona, situat 
a la Plaça Imperial Tàrraco. 
Només algun periodista (de 
la Directa, entre altres) i els 
voluntaris que anaven  arri-
bant hi eren presents. Ens 
expliquen que hi ha hagut 

un petit  incident, ja  que al 
col·legi electoral del Martí 
Franques ha aparegut amb 
silicona, com  també a St. 
Pere i St. Pau, on ha apare-
gut una bandera espanyola 
prop d’un  dels col·legis. Res 
a destacar. Ja a les 8:30, 
som unes 20 persones fent 
cua  per a la votació i di-
versos periodistes. El dego-
teig en aquest moment és 
incessant, fent que a les 9:00, 
a l’hora de l’obertura de les 
meses siguem ben  bé unes 
300 persones. Un cop ja hem 
votat, tràmit i obligació al-
hora, sortim cap  a fora on 
la cua segueix creixent sense 
parar, tot i el fred i la son.

Ambient festiu i d’un opti-
misme voluntariós envers 
les eleccions, arribant a 

certes persones a ser de gran emoció. 
Sensació d’alleugeriment per la fi d’un 
procés en algunes, nou pas per altres, 
simple acte estratègic per les demés, el  
9-N uneix en aquesta hora del matí per-
sones de molts orígens, majoritàriament  
d’edat avançada, fet que ens produeix 
una sensació estranya. L’interclassisme  
tants cops venerat per els ideòlegs 
d’aquesta consulta, i tants cops posa-
da en dubte  com a eina de canvi social 
per altres, es fa present en tot moment. 
Podríem ser a una cua electoral, a la 
sortida de missa o en un dinar forma 
Les  persones conegudes ens amaguem 
entre la tranquil·litat de l’anonimat 
i les ganes d’inserir en un context 
que no és el nostre, per bé i per mal.

Als Barris l’ambient ha estat sempre for-
ça tranquil, amb una aparent baixa  par-
ticipació. Sense dades encara, la com-
posició social d’aquestes poblacions,  de 
majoria immigrant de diferents llocs de 
l’Estat Espanyol fa que els llocs de  vo-
tació s’hagin vist tranquils durant tot 
el dia, amb molt poques cues i sense 
que el 9-N i el que aquest represen-
tava alterés la vida normal de la seva 
gent.  No ha existit una gran expecta-
ció tampoc dins del col·lectiu immigrant 
extracomunitari que segons els mesos 
que portés vivint també tenia dret 
a  votar. Sembla clar que el procés ca-
talà o almenys el 9-N no han aca-
bat de motivar les seves representats.
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LA JORNADA

DEL 9N
A TARRAGONA

Dia plujós i nuvolat a Ta-
rragona i gairebé a la 
resta del país, o a la 

meitat d’aquests, que avui, 
9 de Novembre, estava con-
vocat a la consulta sobre el  
futur polític de Catalunya. 
El fred ha estat present des 
de primera hora del matí.

Després de la última crida 
per part dels organitza-
dors ha assistir als col·legis 
electorals de bon matí, a 
mode de pressió per possi-
bles tancaments de taules, 
a les 7:30 estàvem ja a 
l’institut Tarragona, situat 
a la Plaça Imperial Tàrraco. 
Només algun periodista (de 
la Directa, entre altres) i els 
voluntaris que anaven  arri-
bant hi eren presents. Ens 
expliquen que hi ha hagut 

un petit  incident, ja  que al 
col·legi electoral del Martí 
Franques ha aparegut amb 
silicona, com  també a St. 
Pere i St. Pau, on ha apare-
gut una bandera espanyola 
prop d’un  dels col·legis. Res 
a destacar. Ja a les 8:30, 
som unes 20 persones fent 
cua  per a la votació i di-
versos periodistes. El dego-
teig en aquest moment és 
incessant, fent que a les 9:00, 
a l’hora de l’obertura de les 
meses siguem ben  bé unes 
300 persones. Un cop ja hem 
votat, tràmit i obligació al-
hora, sortim cap  a fora on 
la cua segueix creixent sense 
parar, tot i el fred i la son.

Ambient festiu i d’un opti-
misme voluntariós envers 
les eleccions, arribant a 

certes persones a ser de gran emoció. 
Sensació d’alleugeriment per la fi d’un 
procés en algunes, nou pas per altres, 
simple acte estratègic per les demés, el  
9-N uneix en aquesta hora del matí per-
sones de molts orígens, majoritàriament  
d’edat avançada, fet que ens produeix 
una sensació estranya. L’interclassisme  
tants cops venerat per els ideòlegs 
d’aquesta consulta, i tants cops posa-
da en dubte  com a eina de canvi social 
per altres, es fa present en tot moment. 
Podríem ser a una cua electoral, a la 
sortida de missa o en un dinar forma 
Les  persones conegudes ens amaguem 
entre la tranquil·litat de l’anonimat 
i les ganes d’inserir en un context 
que no és el nostre, per bé i per mal.

Als Barris l’ambient ha estat sempre for-
ça tranquil, amb una aparent baixa  par-
ticipació. Sense dades encara, la com-
posició social d’aquestes poblacions,  de 
majoria immigrant de diferents llocs de 
l’Estat Espanyol fa que els llocs de  vo-
tació s’hagin vist tranquils durant tot 
el dia, amb molt poques cues i sense 
que el 9-N i el que aquest represen-
tava alterés la vida normal de la seva 
gent.  No ha existit una gran expecta-
ció tampoc dins del col·lectiu immigrant 
extracomunitari que segons els mesos 
que portés vivint també tenia dret 
a  votar. Sembla clar que el procés ca-
talà o almenys el 9-N no han aca-
bat de motivar les seves representats.

Després de dinar, novament l’Esquerra Indepen-
dentista ha  dut a terme una  nova acció, aquest 
cop un mural a la Plaça de la Seu on es podia 
llegir el lema  “Desobeïm Per la Independència 
dels Països Catalans”. Així acabava aquesta  jor-
nada, amb el tancament de les meses  a les 
20:00 de la nit sense cap  incident remarcable. 
 
Fent una valoració ràpida, sense temps a treure 
grans conclusions, veiem com:

- La participació ha estat, aproximadament, del 
33,64%2. Més baixa que la mitjana total.

- El % de l’opció Sí-Sí ha estat de les més baixes 
de Catalunya, només  inferior en les grans ciutat 
del cinturo roig de Barcelona. 
Deixem les grans conclusions del que ha estat 
aquest dia tant assenyalat del 9-N per a la nostre 
editorial, havent fet aquí una crònica del dia d’avui 
a la ciutat de Tarragona.
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Més tard, per la Rambla Nova, força moviment 
de famílies i persones tot i que la pluja ja estava 
fent acte de presencia. Des de l’Esquerra Indepen-
dentista  s’ha fet agitació per els carrers de la 
Part Alta i tota la via principal de  Tarragona. Amb 
l’estranya complicitat dels Mossos d’Esquadra i 
la ciutadania  general s’han penjat cartells  de 
la campanya “Desobeïm” a totes les parets 
disponibles mentre que amb diferents pan-
cartes s’han fet proclames de  solidaritat 
amb els encausats de cremar les fotos del 
Rei, a qui poden arribar a  demanar fins a 
11.000 euros, la llibertat per la Marina, pre-
sa política, o la  reclamació d’un país solida-
ri a nivell internacional amb la resta de pobles 
oprimits.  Arribant en aquest itinerari fins 
un altre cop la Plaça Imperial, la cua de  gent 
per la votació seguia creixent, arribant ja a 
donar el tomb a la cantonada el  quiosc de 
la plaça fins al carrer Marquès de Montoliu.

Un cop acabada aquesta ronda d’agitació que ha 
intentat donar el missatge de  classe necessari 
en aquest dia, al Casal Popular Sageta de Foc s’ha 
fet una  paella popular amb la participació de 50 
persones.  Prèviament s’ha dut a terme   un mural 
a favor de la llibertat de la Marina, presa política 
catalana a qui demà,  10 de Novembre tornen a 
jutjar per pertànyer a la banda armada ETA. Des-
prés  de 8 anys a la presó, i quan semblava que 
tocava a la fi el seu captiveri, tornarà  a ser ju-
tjada per un altre cas que se li imputa, amb una 
petició que pot arribar a  20 anys més de presó. 

77.47%

10.77%

9.6%

7.15%

5.0%

3.16%

Aquí presentem els resultats obtinguts de la consulta de la ciutat de Tarragona:

Total de participació: 30.341 persones.1

1 Dades extretes de la pàgina web: http://www.participa2014.cat/resultats/dades/ca/escr-com-36.html
2 Dades extretes de la pàgina web: http://www.idescat.cat/emex/?id=431482#t25
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El 60.5% de los rumanos 
consideran que viven peor 
que en la epoca socialista 
- encuesta con motivo de los 25 años de capitalismo en Rumania -

El nuevo sondeo sociológico realizado 
para el diario Adevarul por el Institu-
to Nacional para el Estudio de los Ser-

vicios y el Consumo de la Población (INSCOP), 
realizado desde el pasado 30 de agosto hasta 
el 4 de septiembre, con motivo de la cercanía 
del 25 aniversario de lo que los medios de 
propaganda del capital denominan “revolución 
de diciembre de 1989″, muestra que, como ya se 
había comprobado en estudios anteriores, los 
rumanos siguen considerando que vivían bas-
tante mejor con el sistema socialista.

Los resultados son curiosos. Por un lado, te-
niendo en cuenta que en concepto de “liber-
tad” de la dictadura capitalista tiene que 
ver poco con la capacidad de decisión de los 

trabajadores o con su bienestar, y mucho más 
con el ocio y la irresponsabilidad, es bas-
tante lógico que el 81.6% de los encuestados 
piensen que después de 25 años de “democracia” 
hoy existe más “libertad” que en 1989. Un 14%, 
sin embargo, tiene claro que no es así.

Habría que haber preguntado o aclarado, an-
tes de nada, aquella cuestión fundamental que 
Lenin recomendaba que nos hiciéramos, ¿li-
bertad, para qué? ¿Para comprar y consumir? 
¿Para morirse de hambre si un ladronzuelo 
empresario nos echa del trabajo? ¿Para hacer 
turismo o poder ver la tele todo el día? ¿Para 
desesperarse quejándose en el bar o en la casa 
de que ningún político hace nada por noso-
tros? ¿O para participar en los asuntos de 
nuestra comunidad? ¿Para decidir qué se hace 
con el producto de nuestro trabajo? ¿Para lu-
char contra una sociedad injusta y explotado-
ra y construir una más humana, la socialista?

La incoherencia del resultado anterior, por 
lo muy manipulada que está la idea de liber-
tad en los regímenes dominados por la tiranía 
de los mercados, y que han asumido con poca 
resistencia las desorganizadas masas traba-
jadoras, se muestra en las respuestas dadas 
por los rumanos a otras preguntas esenciales 
sobre la justicia, el bienestar, o el trabajo.

Cuando el sondeo preguntó por la justicia, no 
por la justicia como institución, sino por su 
sentido social del concepto, buscando la im-
presión de los encuestados de si la situación 
general es más justa o más injusta. Evidente-
mente, pues es imposible otra cosa cuando se 
vive en un régimen basado en la desigualdad 
y en la injusticia de que unos pocos vivan a 
costa de los demás, la respuesta de los ruma-
nos ha sido que actualmente hay menos justi-
cia que antes de 1990 (un 68%), mientas un 22% 
sigue pensando que actualmente la sociedad es 
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más justa (suponemos que gran parte de estos 
son los grandes beneficiados del gran saqueo 
de la riqueza del pueblo perpetrado tras el 
golpe de estado de diciembre de 1989 y todos 
los que se han enriquecido directa o indirec-
tamente de aquel acto contra la clase traba-
jadora rumana).

En cuanto a lo que se refiere al nivel de vida, 
al bienestar, la respuesta es rotunda, y el 61% 
de los rumanos creen que actualmente, tras 25 
años de barbarie capitalista, se vive bastante 
peor que antes de 1990. Algo bastante lógico, 
no obstante todo el mundo sabe que desde la 
reinstauración del régimen capitalista más 
de 3.000.000 de rumanos han huido de su país 
para poder encontrar un puesto de trabajo, 
mientra que de los que han permanecido, un 
tercio vive con menos de 190 euros al mes, y la 
mitad con menos de 230. Así que, los que afir-
man, un 31%, que actualmente el nivel de vida 
es más alto, deben pertenecer a aquel porcen-
taje de rumanos que vive con más de 230 euros 
y que, en el mejor de los casos, un 6%, ganan 
de 333 euros al mes, mientras solo un 0.6% se 
meten en el bolsillo más de 3.000 euros, como 
confirman las estadísticas del Ministerio de 
Trabajo publicadas en el pasado mes de agosto.

Igualmente, los encuestados no dudan ante la 
pregunta de si la justicia es independiente 
bajo el régimen capitalista, con un claro No 
por parte de un 53.5%, mientras solo un 28% 
afirman que SI.¿Cómo va a ser independiente 
la justicia en un sistema en el que es la mi-

noría que se ha apropiado del capital en sus 
manos la que controla los partidos políticos, 
los medios de información, y las institucio-
nes?

Por último, ante la pregunta, mal formulada, 
de si se trabaja en la actualidad más o menos 
que antes de 1990, los rumanos han respondido, 
lógicamente, que en el reino de esa libertad 
hueca e inútil, se trabaja menos. Y aunque la 
pregunta se refería al número de horas de 
trabajo diarias y, según Eurostat, Rumanía 
ocupa el primer lugar en la cantidad de horas 
trabajadas por empleado, el 56,8% de los en-
cuestados sostienen que se trabaja menos que 
antes de 1990. En realidad, lo que están di-
ciendo, como reconocen los propios organiza-
dores de la encuesta, es que hay menos traba-
jo, pues en estos últimos 25 años la terapia de 
choque neoliberal impuesta por los golpistas 
ha acabado con 4 millones de puestos de traba-
jo, de los 8 existentes en 1990, provocando la 
ruina del país y de sus trabajadores.

Por último, los datos del estudio actual coin-
ciden con los últimos publicados en los úl-
timos meses, tal como el que preguntaba a los 
rumanos el pasado mes de julio cual consi-
deran el mejor presidente de la historia de 
Rumania, siendo el elegido Nicolae Ceausescu, 
con un 25% de apoyo, con seis puntos de venta-
ja frente al siguiente, Ion Iliescu.

Font: 
http://boltxe.info/?p=68259
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ebola: 
lucha de clases en el corazon de las tinieblas

El reciente brote de Ébola  
en el Estado español, que 
parece estar controlado, 

ha puesto de manifiesto las gra-
ves insuficiencias de la sanidad 
pública, así como la catadura po-
lítica y moral de quienes toman 
las decisiones. Eso suele suceder 
cuando se dan situaciones graves 
que ocurren de improviso y los 
gobiernos no tienen tiempo de 
enmascarar adecuadamente sus 
acciones.

La naturaleza de clase del poder 
en el capitalismo y los intereses 
a los que representan aparecen 
en estas situaciones con toda su 
crudeza.

EL DESPROPÓSITO DE 
IMPORTAR CASOS

La decisión adoptada por  los 
gobiernos del Estado y de la Co-
munidad de Madrid de repatriar 
al primer misionero enfermo de 
Ébola , y que se repitió con el 
segundo, fue  una irresponsabi-
lidad política. Se hizo en contra 
de  principios básicos de actua-
ción para la prevención de epide-
mias y carecía de justificación, 
incluso desde el punto de vista 
humanitario1.

Importar de forma premedita-
da un caso de una enfermedad 
infecciosa con una elevadísma 
capacidad de contagio y con una 
mortalidad de entre le 50 y el 90% 
de los casos suponía, como ha 
sucedido, poner en grave riesgo 
la salud de las trabajadores y los 
trabajadores de la sanidad y de 

toda la población. Como sucede 
en las guerras, los altos mandos 
deciden desde sus despachos, y la 
clase obrera paga con su vida.

Nada justificaba desde el punto 
de vista humanitario la repatria-
ción de los dos casos de Ébola 
cuando era evidente que ningún 
tratamiento eficaz podía propor-
cionárseles aquí y que las medi-
das paliativas hubieran podido 
hacérseles llegar al lugar donde 
estaban, contribuyendo de paso a 
reforzar los pobrísimos sistemas 
sanitarios de esos países.

El humanitarismo esgrimido por 
los gobiernos como justificación 
de estos hechos es un insulto a 
quienes viven el drama diario 
del paro, de los desahucios, de la 
desnutrición infantil, de quienes 
pierden la vida por la insuficien-
cia de recursos sanitarios o de 
quienes mueren apaleados por 
las”fuerzas del orden” en las va-
llas de Ceuta y Melilla.

Una pregunta que es impres-
cindible hacerse. La Orden de 
S. Juan de Dios, no solamente 
manda misioneros a África, sino 
que es una empresa privada que 
tiene conciertos de numerosos 
hospitales de su propiedad con 
diferentes CC.AA., y en especial 
con la Consejería de Sanidad de 
Madrid. ¿Estos hechos son ajenos 
a las decisiones tomadas?

PRIVATIZACIÓN VERSUS 
DESMANTELAMIENTO DE 

LA SANIDAD PÚBLICA

El esperpento de la decisión al-
canza cotas máximas cuando, 
además, se traslada a los enfer-
mos a un sistema sanitario pú-
blico en proceso de desmantela-
miento. 

La privatización de la sanidad 
masiva en curso conlleva direc-
tamente, a mayor gloria del ne-
gocio privado, la degradación de 
la sanidad pública. Y esto no son 
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palabras. El Ministerio de Sani-
dad y la Consejería de Sanidad 
de Madrid decidieron desmante-
lar la única unidad de referencia 
estatal para emergencias epidé-
micas del Hospital Carlos III, 
para convertir este centro en 
un hospital de enfermos de me-
dia y larga estancia. Cuando se 
decidió trasladar a los enfermos 
de Ébola el personal sanitario 
especializado en la atención de 
estas patologías, en su inmensa 
mayoría, ya no formaba parte de 
la plantilla. 

¿Y por qué se toma esa decisión 
de desmantelar dos buenos hos-
pitales como el Carlos III o el 
Hospital de La Princesa? Porque 
era necesario descargar al nego-
cio de los hospitales de gestión 
privada de enfermos “no renta-
bles” como los enfermos crónicos. 
¿Hay mayor evidencia de cómo 
las decisiones políticas están al 
servicio de la rentabilidad de las 
empresas? Seguramente no, pero 
estas cosas pasan desapercibidas 
hasta que vemos cómo estos he-
chos afectan directamente nues-
tra salud y nuestra vida.

Todo el desastre de la improvisa-
ción, de la falta de formación del 
personal en la utilización de los 
equipos de protección, del trata-
miento de residuos y de la mani-
pulación de los cadáveres es bien 
conocida. 

Menos información ha habido 
acerca de la incorporación de 
personas de las listas del  paro, 
presionadas para trabajar sin 
apenas formación y que acep-
taban porque “más cornás da el 
hambre”.

El odio de clase ha tenido su 
máxima expresión estos días en 
los desesperados intentos de las 
autoridades sanitarias por forzar 
declaraciones autoinculpatorias 
de Teresa, en la situación penosa 

en la que se encontraba, y en el 
desprecio por el trabajo de quie-
nes se están jugando la vida por 
parte del Consejero de Sanidad y 
de la Ministra. Su incapacidad, 
que muestra un nivel intelectual 
muy por debajo de la media de 
la población general, refleja que 
están ocupando sus puestos al 
servicio de intereses  que nada 
tienen que ver con la salud pú-
blica.

¿DE DONDE VIENE EL 
BROTE DE ÉBOLA?

Hay muchas incógnitas que resu-
mo aquí:

* Se dice que los países principal-
mente afectados son de los más 
pobres del mundo y efectivamen-
te ocupan los últimos puestos en 
renta per cápita. Sin embargo, 
Sierra Leona (colonia del Reino 
Unido hasta 1961) es el princi-
pal exportador de diamantes el 
mundo, Liberia, (ex-colonia de 
EE.UU.) es el tercer exportador 
de hierro, Guinea (ex-colonia 
francesa) tiene la cuarta parte 
de reservas mundiales de bau-
xita y es un importante expor-
tador de oro y diamantes. Todas 
las empresas exportadoras están 
en manos, respectivamente, de 
Gran Bretaña, EE.UU. y Francia.

Mientras Cuba ha enviado tres 
brigadas de profesionales sani-
tarios a cada uno de los países 
afectados, el único país del mun-
do que lo ha hecho, EE.UU ha 
enviado 4.300 soldados, el Reino 
Unido 750 y Francia 400.

* ¿Por qué el actual brote de Ébo-
la, el nº 25,  que ha matado ha 
más personas que todos los ante-
riores, surge en el Oeste de Áfri-
ca, donde se no había producido 
antes? ¿Por qué no se ha publica-
do ningún estudio epidemiológi-
co del origen de este brote?.

*¿Por qué EE.UU. patentó en 2012 

el virus del Ébola y reclama la 
propiedad de todos los virus del 
Ébola que compartan el 70% de 
similitud con el mismo, así como 
el método para propagarlo y el 
tratamiento2?

* ¿Tiene alguna relación con el 
brote actual el hecho de que la 
empresa canadiense Tekmira, 
creadora del medicamento contra 
el Ébola ZMAPP y que aumenta-
do el valor de sus acciones en un 
40% desde agosto pasado, tenga 
un contrato de 140 millones de 
dólares con la agencia del Pentá-
gono especializada en Sistemas 
de Biodefensa y Contraataque 
Médico Terapéutico3?

* ¿Está relacionado con el brote 
actual de Ébola, en un lugar de 
África donde no existía,  el labo-
ratorio del hospital de Kenema, 
en Sierra Leona, que colabora en 
armas biológicas – y en concreto 
con el Ébola – con el Instituto 
de Investigación Médica de En-
fermedades Infecciosas de la Ar-
mada de EE.UU. (USAMRIID)? 
A este respecto hay un hecho in-
quietante: la población de Sierra 
Leona cercana al hospital de Ke-
nema atacó este verano el hos-
pital, acusándole de expandir el 
virus y el Ministerio de Sanidad 
lo cerró el pasado 23 de julio4.

Como me dijo un médico epide-
miólogo con formación militar, 
a quien hice estas preguntas,  el 
virus del Ébola reúne todas las 
características de una potente 
arma biológica, aunque nunca se-
pamos la respuesta.

Lo que es claro es que privati-
zación de la sanidad, desmante-
lamiento de la sanidad pública y 
guerra imperialista forman parte 
de una ofensiva de clase que, o 
la enfrentamos, o la pagamos con 
nuestra vida.

Ángeles Maestro

1: http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=noticias&id=5390&titulo=NOTICIAS
2: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188565
3: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=188346
4: http://sp.ria.ru/opinion_analysis/20141016/162495984.html
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Cap a la desintegració del sistema global
Senyals d’implosió

El setembre de 2008 va marcar un punt d’inflexió en el 
procés recessiu que s’estava desenvolupant als Estats 
Units durant aquell any: va esclatar el sistema financer i 

la recessió va començar a estendre’s ràpidament a tot el pla-
neta alhora que s’evidenciaven símptomes molt clars de tràn-
sit global cap a la depressió, l’arribada de la qual va començar 
a ser admesa des de principis de 2009.

Ara assistim a un encadenament internacional de esfondra-
ments productius i financers acompanyat per una mescla de 
pessimisme i impotència en el més alt nivell de les elits diri-
gents davant la probable transformació de l’ona depressiva en 
col·lapse general.

Les declaracions de George Soros i Paul Volcker a la Universitat 
de Columbia el 21 de febrer de 2009 van marcar una ruptura 

radical molt superior a la que es va establir fa dos anys quan 
Alan Greenspan va anunciar la possibilitat que els Estats Units 
entressin en recessió. Volcker va admetre que aquesta crisi és 
molt superior a la de 1929. Això significa que aquesta crisi no 
té referències en la història del capitalisme. La desaparició de 
paral·lelismes respecte de crisis anteriors és també (principal-
ment) la dels remeis coneguts. Perquè 1929 i la posterior de-
pressió estan associats a la utilització exitosa dels instruments 
keynesians, a la intervenció massiva de l’Estat com a salvador 
suprem del capitalisme i el que estem presenciant és la més 
completa ineficàcia dels estats dels països centrals per superar 
la crisi. En realitat l’allau de diner que llancen sobre els mer-
cats auxiliant els bancs i algunes empreses transnacionals no 
només no frena el desastre en curs sinó que està creant les 
condicions per a futures catàstrofes inflacionàries, properes 
bombolles especulatives.

Implosió capitalista?

Per altra banda, Soros va con-
firmar el que era una evidèn-

cia: el sistema financer mundial 
s’ha desintegrat, i va afegir el 
descobriment de similituds en-
tre la situació actual i la viscu-
da durant l’esfondrament de la 
Unió Soviètica. Quins són aquests 
paral·lelismes? Com sabem, el 
sistema soviètic va començar a 
enfonsar-se cap a finals dels anys 
80 per a finalment implosionar el 
1991. El fenomen ha estat atribuït 
a la degradació de la seva estructu-
ra burocràtica fent-lo, en principi, 
intransferible al capitalisme que 
engloba una vasta burocràcia tot i 
que no hegemònica com va ser en 
el cas soviètic. Existeix un procés, 
una malaltia, que no és el patrimo-
ni exclusiu dels règims burocràtics. 
S’ha desenvolupat en el capitalis-
me i en civilitzacions anteriors a 
la modernitat: fem referència a la 
hipertrofia parasitària, del predo-
mini indiscutible de formes socials 

parasitàries que destrueixen les 
forces productives fins al punt que 
el conjunt del sistema queda pa-
ralitzat, no pot reproduir-se més i, 
finalment, mor ofegat per la seva 
pròpia podridura. Al llarg del se-
gle XX el capitalisme va impulsar 
estructures parasitàries como el 
militarisme i sobretot les deforma-
cions financeres que van marcar la 
seva cultura, el seu desenvolupa-
ment tecnològic, els seus sistemes 
de poder. Les tres últimes dècades 
van presenciar l’acceleració del 
procés guarnit amb el discurs de la 
reconversió neoliberal, del regnat 
absolut del mercat. Tal vegada el 
punt més alt es va assolir durant 
l’últim lustre del segle XX, en ple-
na expansió de les bombolles bor-
sàries i quan el poder militar dels 
Estats Units semblava ser imbati-
ble.

Però durant la primera dèca-
da del segle XXI va començar 
l’enfonsament del sistema. 
L’Imperi es va empantanegar en 

dos guerres colonials, la seva 
economia es degradà veloçment 
i bombolles financeres de tot ti-
pus (immobiliàries, comercials, 
d’endeutament, etc.) van poblar 
el planeta. El capitalisme finan-
ceritzat havia entrat en una fase 
d’expansió vertiginosa aixafant 
amb el seu pes totes les formes 
econòmiques i polítiques. El 2008 
els estats centrals (el G7) dispo-
saven de recursos fiscals per uns 
10 bilions (milions de milions) de 
dòlars contra 600 bilions de dòlars 
en productes financers derivats re-
gistrats pel Banc de Basilea, a més 
és necessari agregar altres negocis 
financers. Segons alguns experts, 
la massa especulativa global su-
pera actualment els mil bilions de 
dòlars (prop de 20 vegades el pro-
ducte Brut Mundial).

Aquesta muntanya financera no 
és una realitat separada, inde-
pendent de la anomenada eco-
nomia real o productiva. Va ser 
engendrada per la dinàmica del 
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Cap a la desintegració del sistema global
Senyals d’implosió

El setembre de 2008 va marcar un punt d’inflexió en el 
procés recessiu que s’estava desenvolupant als Estats 
Units durant aquell any: va esclatar el sistema financer i 

la recessió va començar a estendre’s ràpidament a tot el pla-
neta alhora que s’evidenciaven símptomes molt clars de tràn-
sit global cap a la depressió, l’arribada de la qual va començar 
a ser admesa des de principis de 2009.

Ara assistim a un encadenament internacional de esfondra-
ments productius i financers acompanyat per una mescla de 
pessimisme i impotència en el més alt nivell de les elits diri-
gents davant la probable transformació de l’ona depressiva en 
col·lapse general.

Les declaracions de George Soros i Paul Volcker a la Universitat 
de Columbia el 21 de febrer de 2009 van marcar una ruptura 

radical molt superior a la que es va establir fa dos anys quan 
Alan Greenspan va anunciar la possibilitat que els Estats Units 
entressin en recessió. Volcker va admetre que aquesta crisi és 
molt superior a la de 1929. Això significa que aquesta crisi no 
té referències en la història del capitalisme. La desaparició de 
paral·lelismes respecte de crisis anteriors és també (principal-
ment) la dels remeis coneguts. Perquè 1929 i la posterior de-
pressió estan associats a la utilització exitosa dels instruments 
keynesians, a la intervenció massiva de l’Estat com a salvador 
suprem del capitalisme i el que estem presenciant és la més 
completa ineficàcia dels estats dels països centrals per superar 
la crisi. En realitat l’allau de diner que llancen sobre els mer-
cats auxiliant els bancs i algunes empreses transnacionals no 
només no frena el desastre en curs sinó que està creant les 
condicions per a futures catàstrofes inflacionàries, properes 
bombolles especulatives.

Implosió capitalista?

Per altra banda, Soros va con-
firmar el que era una evidèn-
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forces productives fins al punt que 
el conjunt del sistema queda pa-
ralitzat, no pot reproduir-se més i, 
finalment, mor ofegat per la seva 
pròpia podridura. Al llarg del se-
gle XX el capitalisme va impulsar 
estructures parasitàries como el 
militarisme i sobretot les deforma-
cions financeres que van marcar la 
seva cultura, el seu desenvolupa-
ment tecnològic, els seus sistemes 
de poder. Les tres últimes dècades 
van presenciar l’acceleració del 
procés guarnit amb el discurs de la 
reconversió neoliberal, del regnat 
absolut del mercat. Tal vegada el 
punt més alt es va assolir durant 
l’últim lustre del segle XX, en ple-
na expansió de les bombolles bor-
sàries i quan el poder militar dels 
Estats Units semblava ser imbati-
ble.

Però durant la primera dèca-
da del segle XXI va començar 
l’enfonsament del sistema. 
L’Imperi es va empantanegar en 

dos guerres colonials, la seva 
economia es degradà veloçment 
i bombolles financeres de tot ti-
pus (immobiliàries, comercials, 
d’endeutament, etc.) van poblar 
el planeta. El capitalisme finan-
ceritzat havia entrat en una fase 
d’expansió vertiginosa aixafant 
amb el seu pes totes les formes 
econòmiques i polítiques. El 2008 
els estats centrals (el G7) dispo-
saven de recursos fiscals per uns 
10 bilions (milions de milions) de 
dòlars contra 600 bilions de dòlars 
en productes financers derivats re-
gistrats pel Banc de Basilea, a més 
és necessari agregar altres negocis 
financers. Segons alguns experts, 
la massa especulativa global su-
pera actualment els mil bilions de 
dòlars (prop de 20 vegades el pro-
ducte Brut Mundial).

Aquesta muntanya financera no 
és una realitat separada, inde-
pendent de la anomenada eco-
nomia real o productiva. Va ser 
engendrada per la dinàmica del 
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conjunt del sistema capitalista: 
per les necessitats de rendibilitat 
de les empreses transnacionals, 
per les necessitats de finança-
ment dels estats. No és una xarxa 
d’especuladors autistes llançats a 
un atzar d’autodesenvolupament 
suïcida, sinó l’expressió radical-
ment irracional d’una civilització 
en decadència (tant a nivell pro-
ductiu com polític, cultural, am-
biental, energètic, etc.). Des de 
fa més de quatre dècades el 
capitalisme global amb eix als 
països centrals suporta una cri-
si crònica de sobreproducció, 
acumulant sobrecapacitat pro-
ductiva davant una demanda 
global que creixia però cada 
cop menys. La droga financera 
va ser la seva taula de salvació 
millorant beneficis i impulsant 
el consum als països rics, tot i 
que a mig termini va enverinar 
tot el sistema.

S’ha posat de moda atribuir 
la crisi als anomenats especu-
ladors financers i segons ens 
expliquen alguns alts dirigents 
polítics i experts mediàtics les 
turbulències arribaran a la fi 
quan l’«economia real» imposi la 
seva cultura productiva sometent 
a les normes del bon capitalisme 
les xarxes financeres avui fora de 
control. Nogensmenys, a mitjan la 
dècada actual, als Estats Units més 
del 40% dels beneficis de les grans 
corporacions provenien dels nego-
cis financers. A Europa la situació 
era similar. A Xina, en el moment 
de major auge especulatiu (finals 
de 2007), només la bombolla bor-
sària movia fons quasi equivalents 
al Producte Interior Brut d’aquell 
país, alimentada per empresaris 
privats i públics, buròcrates en-
cimats, professionals, etc. No es 
tracta, consegüentment, de dues 

activitats, una real i una altra fi-
nancera, clarament diferenciades, 
sinó d’un sol conjunt heterogeni, 
real, de negocis. És aquest con-
junt el que ara s’està desinflant 
veloçment, implosionant després 
d’haver arribat al seu màxim nivell 
possible d’expansió en les condi-
cions històriques concretes del 
món actual. Sota l’aparença impo-
sada pels mitjans globals de comu-
nicació d’una implosió financera 

afectant negativament el conjunt 
de les activitats econòmiques (al-
guna cosa així com una pluja tòxica 
atacant els verds prats) apareix la 
realitat del sistema econòmic glo-
bal com una totalitat contraient-se 
de manera caòtica.

Senyals

Les declaracions de Soros i Volc-
ker van ser realitzades pocs dies 

abans que el govern nord-americà 
revelés les xifres oficials defini-
tives de la caiguda del Producte 
Interior Brut en l’últim trimestre 
de 2008 respecte al mateix perío-
de de 2007: la primera estimació 

oficial que havia fixat l’esmentada 
caiguda en un 3,8% va resultar ser 
una mentida matussera. Resulta 
que la contracció havia arribat al 
6,2%. Això ja no és recessió sinó 
depressió. Per la seva banda, Japó 
va tindre un descens en el seu PIB 
de l’ordre del 12%, en el mateix pe-
ríode. Al gener de 2009 les seves 
exportacions van caure un 45% en 
comparació amb el mateix mes de 
l’any anterior. A Europa la situació 

és similar o potser 
pitjor. Després de 
l’enfonsament fi-
nancer d’Islàndia, 
l’amenaça de falli-
da econòmica en 
diversos països de 
l’Europa de l’Est 
com Polònia, Hon-
gria, Ucraïna, Letò-
nia, Lituània, etc., 
amenaça al mateix 
temps de manera 
directa les banques 
creditores suïssa i 
austríaca que po-
drien enfonsar-se 
com la d’Islàndia. 
Mentrestant els 
grans països indus-

trials de la regió com Alemanya, 
Anglaterra o França van passant 
de la recessió a la depressió. Els 
pronòstics sobre Xina anuncien 
per al 2009 una reducció de la seva 
taxa de creixement a la meitat res-
pecte el 2008, les exportacions de 
gener han estat 17,5% inferiors 
de les del gener de l’any anterior. 
Aquesta brusca deterioració del 
centre vital del seu sistema econò-
mic no té perspectives de recu-
peració mentre duri la depres-
sió global. Per tant, el seu ritme 
de creixement general seguirà 
disminuint. Que Soros i Volcker 
obrin l’expectativa d’un col·lapse 
del sistema econòmic mundial 
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no significa es produeixi de ma-
nera inevitable, al capdavall una 
de las principals característiques 
d’una decadència civilitzatòria 
com la que estem presenciant és 
l’existència d’una profunda crisi 
de percepció en les elits domi-
nants. Ara bé, l’acumulació de 
dades econòmiques negatives i 
la seva projecció realista per als 
propers mesos ens assenyalen 
que la gran catàstrofe anunciada 
per ells té possibilitats molt altes 
de realització. A aquest desen-
llaç contribueixen la impotència 
comprovada dels suposats «fac-
tors de control» del sistema (go-
verns, bancs centrals, FMI, etc.) 
i la rigidesa política de l’Imperi, 
per exemple, ampliant la guerra 
a Afganistan preservant així el po-
der del Complex Industrial Militar, 
gegant parasitari del qual les des-
peses actuals reals (aproximada-
ment una mica més d’un bilió de 
dòlars) equival al 80% del dèficit 
fiscal dels Estats Units.

A aquests símptomes econòmics i 
polítics hem d’afegir la crisi ener-
gètica i l’alimentària derivada 
d’ella que segurament tornarà a 
manifestar-se quan es detingui 
el procés deflacionista (i potser 
abans), tot això en un context de 
crisi ambiental que ha passat a ser 
un factor actual de crisi (ja no és 
més una amenaça quasi intangi-
ble localitzada en un futur llunyà). 
I darrere d’aquestes crisis parcials 
trobem la presència de la crisi del 
sistema tecnològic modern inca-
paç de superar, com a component 
motriu de la civilització burgesa, 
els bloquejos energètics i ambien-
tals creats pel seu desenvolupa-
ment depredador.

La desintegració-implosió del sis-
tema global no significa la seva 
transformació en un conjunt de 
subsistemes capitalistes o blocs 
regionals amb relacions més o 
menys fortes entre ell, alguns 
pròspers, altres declinants (la 
unipolaritat estatunidenca con-
vertint-se en multipolaritat, «des-
acoblament» ordenat al voltant 
de nous o vells pols capitalistes). 
L’economia mundial està altament 
transnacionalitzada; conforma un 
dens garbuix de negocis produc-
tius, comercials i financers que 
penetra profundament en les 
anomenades «estructures nacio-
nals». Inversions i dependències 
comercials las lliguen de manera 
directa o indirecta als nuclis deci-
sius del sistema global.

En termes generals. per a un país 
o una regió la ruptura dels llaços 
globals o el seu afebliment signifi-
catiu implica una enorme ruptura 
interna, la desaparició de sectors 
econòmics decisius amb les con-
seqüències socials i polítiques que 
se’n deriven.

A més el sistema global estava or-
ganitzat, fins ara, jeràrquicament, 
tant en l’aspecte econòmic com 
politicomilitar (unipolaritat), re-
sultat de la fi de la Guerra Freda 
i de la transformació dels Estats 
Units en l’amo del planeta. No no-
més en l’espai de concentració de 
les decisions comercials i finance-
res (això ja passava des de fa més 
de sis dècades) sinó també de les 
grans decisions polítiques.
L’enfonsament del centre del món 
enmig (com a detonador) de la de-
pressió econòmica internacional 
significa el desplegament d’una 
cadena global de crisis (econò-

miques, polítiques, socials, etc.) 
d’intensitat creixent.

Recentment, Zbigniew Brzezinski 
va deixar de banda les seves tra-
dicionals reflexions sobre política 
internacional per alertar sobre la 
possibilitat d’agreujament dels 
conflictes socials als Estats Units 
que podrien, segons ell, deriva 
en una generalització de disturbis 
violents. Per la seva banda, i des 
d’una perspectiva ideològica con-
trària, Michael Klare ha descrit el 
mapa de les protestes populars 
travessant tots els continents, 
països rics i pobres, del nord i 
del sud, iniciades el 2008 com a 
conseqüència de la crisi alimen-
tària en un ampli ventall de països 
perifèrics però que comencen a 
desenvolupar-se globalment en 
resposta a l’agreujament de la de-
pressió econòmica: la multiplica-
ció de crisis de governabilitat ens 
espera a curt termini.

La hipòtesi de implosió capitalis-
ta obre l’espai per a la reflexió i 
l’acció al voltant de l’horitzó post-
capitalista on es mesclen velles i 
noves idees, il·lusions fracassades 
i densos aprenentatges demo-
cràtics del segle XX, frens conser-
vadors legitimant assajos neoca-
pitalistes i visions renovades del 
món empenyent grans innova-
cions socials.

Agonia de la modernitat burgesa 
amb els seus perills de barbàrie 
senil, però ruptura de blocs ideo-
lògics, d’estructures opressives, 
esperança en la regeneració hu-
manista de les relacions socials.

Jorge Beinstein
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DISCUSSIO
DEL QUÈ ÉS
INDISCUTIBLE
En l’economia tarragonina 

hi ha instal·lats uns mi-
tes que s’han convertit  

pràcticament en veritats indis-
cutibles sobretot en els sectors 
capdavanters (la industria pe-
troquímica i el turisme) però 
quins mites poden formar-se 
entorn aquests sectors, que són 
els dos pulmons econòmics de 
les comarques tarragonines?
Ens podem preguntar en un 
principi, i fem bé en plantejar-
nos aquesta pregunta, perquè 
encara que en alguns casos si-
guin visibles amb un cop d’ull, 
en altres casos estan ben ama-
gats i difuminats entre mitges 
veritats. No es pot oblidar la 
situació actual en la que es tro-
ba l’economia, atrapada en una 
greu recessió, que encara fa 
més difícil entreveure aquests 
mites i alhora fa que sigui 
més urgent desballestar-los.
Començant pel sector químic, 
un dels principals mites creats: 
que és el principal dinamitza-
dor de l’economia tarragonina. 
No ens hem de confondre en-
cara que sigui la industria més 
potent de la província, això no 
es tradueix en major riquesa 
pel territori. Per tan, tot i que 
les empreses petroquímiques 
recentment unides en una sola 
veu, ChemMed Tarragona, per 
promocionar la industria petro-
química tarragonina i expandir 
el seu negoci a base de acon-
seguir inversions estrangeres, 
no es traduirà en una inversió 
que produeixi un desenvolu
pament repartit pel territori, sinó 
una expansió de la industria que 
es pot fer fins i tot en detriment

de la resta dels agents de la regió. No es pot oblidar que amb 
aquesta unió, el sector petroquí-
mic tarragoní formalitza el que 
ja era de facto a la província, un 
dels lobbys industrials més po-
derosos i influents al territori. 

Un aspecte que també cal des-
tacar d’aquesta qüestió són les 
demandes que tenen com a sec-
tor industrial. Una d’aquestes 
demandes és la baixada dels 
costos energètics dirigides a les 
altes instancies autonòmiques i 
estatals, Per què destaco aques-
ta demanda en concret? Perquè 
és un cas paradigmàtic de con-
flicte d’interessos entre sectors 
empresarials i és, per tan, un 
conflicte en el qual la classe tre-
balladora tarragonina no ha de 
deixar-se portar per cap dels 
contendents, perquè en un en-
frontament entre oligarquies, la 
classe treballadora no té res a 
guanyar per la senzilla raó que, 
en el cas del sector químic tarra-
goní, només es preocuparà de 
restar els seus costos energètics 
deixant de banda a la resta com 
en tots els altres aspectes, per 
tan, seria una estupidesa que la 
classe treballadora tarragonina 
es convertís en el múscul de les 
petroquímiques en la seva lluita.

Un altre gran mite és el de la re-
industrialització, no vull dir que 
no es produeixi aquest fenòmen, 
sinó que no serà tal com el pin-
ten per a les classes treballado-
res. Per quina raó? Doncs pel fet 
que per crear una bona situació 
per a la instal·lació de noves em-
preses al territori s’han destruït 

molts dels drets dels treballadors. Com se-
ria l’eliminació dels convenis col·lectius, una 
reforma laboral on han desmantellat altres 
drets, facilitant l’acomiadament, fent un 
marc de contractes precaris, rebaixant el sa-
lari interprofessional... Tot això al·legant que 
fa créixer la competitivitat i així creant més 
riquesa, però cal preguntar-se de que serveix 
que es reindustrialitzí el país per crear més 
riquesa si la classe treballadora veu rebaixat 
dràsticament el seu nivell de vida, tenint en 
compte que en molts casos es tradueix en 
que cada cop més hi ha més famílies vivint 
en el llindar de la pobresa, i malgrat aques-
ta situació  només es parla de crear rique-
sa però no es parla mai de redistribuir-la.
Això dóna a entendre que possiblement 
aquesta reindustrialització tan pregonada 
per les èlits econòmiques, no sigui entès 
com un projecte de desenvolupament te-
rritorial, sinó en un altre pla d’enriquiment 
de les oligarquies, tan les locals, com les 
regionals, com les estatals, per aquesta 
raó, encara que sembli que per alguns si-
gui obvi i per a uns altres sigui estrany, la 
classe treballadora no ha d’embolicar-se 
en enfrontaments entre oligarquies per-
què acabaran sent en molts casos, peons 
prescindibles en el seu joc d’escacs.
Per acabar cal referir-se al mite del sector 
turístic, que té nom propi, BCN World. Què 
cal dir sobre aquest projecte que tantes 
il·lusions ha aixecat en tot el territori? Doncs 
que té molts números per ser una poma en-
verinada, només cal fixar-se en altres ma-
croprojectes com Terra Mítica, Parc Warner 
Madrid... que han estat projectes especu-
latius convertits en trituradores de diners.

 No podem oblidar Port Aventura, que mal-
grat ser un projecte rentable, hem de mirar 
per a qui, ja que no es caracteritza per te-
nir unes condicions laborals molt bones per 
als treballadors, amb contractes precaris i 
temporals, BCN World, no només reuneix 
tots aquests ingredients sinó que a més, un 
dels projectes que es plantegen es la pos-
sible construcció d’un circuit de formula 
1, molt semblant al que es va fer a  Valen-
cia i no va ser precisament molt rentable.

No oblidem el punt estrella de tot això, 
que seran els casinos per als quals se’ls 
ha preparat ja una legislació a mesura per 
a que no tinguin una carrega fiscal molt 
alta, no fos cas que no els hi sortissin els 
números... A més de que poden ser un in-
centiu per a certes pràctiques que no es 
caracteritzen per ser bones per al terri-
tori, com el blanqueig de capitals que po-
drien ser d’activitats de dubtosa legalitat.

 Fons: Indicador d’Economia, Agost 2014, 
Setembre 2014, Octubre 2014

 El Noi del Pa
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no significa es produeixi de ma-
nera inevitable, al capdavall una 
de las principals característiques 
d’una decadència civilitzatòria 
com la que estem presenciant és 
l’existència d’una profunda crisi 
de percepció en les elits domi-
nants. Ara bé, l’acumulació de 
dades econòmiques negatives i 
la seva projecció realista per als 
propers mesos ens assenyalen 
que la gran catàstrofe anunciada 
per ells té possibilitats molt altes 
de realització. A aquest desen-
llaç contribueixen la impotència 
comprovada dels suposats «fac-
tors de control» del sistema (go-
verns, bancs centrals, FMI, etc.) 
i la rigidesa política de l’Imperi, 
per exemple, ampliant la guerra 
a Afganistan preservant així el po-
der del Complex Industrial Militar, 
gegant parasitari del qual les des-
peses actuals reals (aproximada-
ment una mica més d’un bilió de 
dòlars) equival al 80% del dèficit 
fiscal dels Estats Units.

A aquests símptomes econòmics i 
polítics hem d’afegir la crisi ener-
gètica i l’alimentària derivada 
d’ella que segurament tornarà a 
manifestar-se quan es detingui 
el procés deflacionista (i potser 
abans), tot això en un context de 
crisi ambiental que ha passat a ser 
un factor actual de crisi (ja no és 
més una amenaça quasi intangi-
ble localitzada en un futur llunyà). 
I darrere d’aquestes crisis parcials 
trobem la presència de la crisi del 
sistema tecnològic modern inca-
paç de superar, com a component 
motriu de la civilització burgesa, 
els bloquejos energètics i ambien-
tals creats pel seu desenvolupa-
ment depredador.

La desintegració-implosió del sis-
tema global no significa la seva 
transformació en un conjunt de 
subsistemes capitalistes o blocs 
regionals amb relacions més o 
menys fortes entre ell, alguns 
pròspers, altres declinants (la 
unipolaritat estatunidenca con-
vertint-se en multipolaritat, «des-
acoblament» ordenat al voltant 
de nous o vells pols capitalistes). 
L’economia mundial està altament 
transnacionalitzada; conforma un 
dens garbuix de negocis produc-
tius, comercials i financers que 
penetra profundament en les 
anomenades «estructures nacio-
nals». Inversions i dependències 
comercials las lliguen de manera 
directa o indirecta als nuclis deci-
sius del sistema global.

En termes generals. per a un país 
o una regió la ruptura dels llaços 
globals o el seu afebliment signifi-
catiu implica una enorme ruptura 
interna, la desaparició de sectors 
econòmics decisius amb les con-
seqüències socials i polítiques que 
se’n deriven.

A més el sistema global estava or-
ganitzat, fins ara, jeràrquicament, 
tant en l’aspecte econòmic com 
politicomilitar (unipolaritat), re-
sultat de la fi de la Guerra Freda 
i de la transformació dels Estats 
Units en l’amo del planeta. No no-
més en l’espai de concentració de 
les decisions comercials i finance-
res (això ja passava des de fa més 
de sis dècades) sinó també de les 
grans decisions polítiques.
L’enfonsament del centre del món 
enmig (com a detonador) de la de-
pressió econòmica internacional 
significa el desplegament d’una 
cadena global de crisis (econò-

miques, polítiques, socials, etc.) 
d’intensitat creixent.

Recentment, Zbigniew Brzezinski 
va deixar de banda les seves tra-
dicionals reflexions sobre política 
internacional per alertar sobre la 
possibilitat d’agreujament dels 
conflictes socials als Estats Units 
que podrien, segons ell, deriva 
en una generalització de disturbis 
violents. Per la seva banda, i des 
d’una perspectiva ideològica con-
trària, Michael Klare ha descrit el 
mapa de les protestes populars 
travessant tots els continents, 
països rics i pobres, del nord i 
del sud, iniciades el 2008 com a 
conseqüència de la crisi alimen-
tària en un ampli ventall de països 
perifèrics però que comencen a 
desenvolupar-se globalment en 
resposta a l’agreujament de la de-
pressió econòmica: la multiplica-
ció de crisis de governabilitat ens 
espera a curt termini.

La hipòtesi de implosió capitalis-
ta obre l’espai per a la reflexió i 
l’acció al voltant de l’horitzó post-
capitalista on es mesclen velles i 
noves idees, il·lusions fracassades 
i densos aprenentatges demo-
cràtics del segle XX, frens conser-
vadors legitimant assajos neoca-
pitalistes i visions renovades del 
món empenyent grans innova-
cions socials.

Agonia de la modernitat burgesa 
amb els seus perills de barbàrie 
senil, però ruptura de blocs ideo-
lògics, d’estructures opressives, 
esperança en la regeneració hu-
manista de les relacions socials.

Jorge Beinstein

ECONOMIA24
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la revolucio 

traida 
de novembre
A Alemanya hi ha molts 9 de 

novembre per recordar però 
no n’hi ha hagut cap que hagi 

estat tan oblidat a pesar de la seva 
importància com el que simbolitza la 
fracassada Revolució de Novembre de 
1918. 

S’apropava la fi de 1918 però, sobre-
tot, la de la Primera Guerra Mundial. 
Alemanya s’havia embarcat alegra-
ment a aquesta guerra amb el recol-
zament de tots els partits, inclòs el 
Partit Socialista Alemany. L’SPD ha-
via votat a favor dels crèdits de gue-
rra amb l’única excepció de Karl Lie-
bknecht, diputat i posterior fundador 
del Partit Comunista (KPD), que ha-
via estat empresonat per aquest mo-
tiu. Però no només això; l’SPD s’havia 
compromès a renunciar a la vaga ge-
neral i al finançament dels sindicats 
durant el període que durés la guerra 
—guerra que no era més que un mitjà 
del capitalisme per mantenir la taxa 
de valor com havia defensat Rosa Lu-
xemburg que va passar quasi tot el 
període que va durar la guerra a la 
presó per oposar-se a l’enfrontament 
armat. Citant les seves pròpies pa-
raules, «[la] fase imperialista de 
l’acumulació [és la] fase de la compe-
tència mundial del capital amb tot el 
món com a teatre. Els mètodes em-
pleats són la política colonial, el sis-
tema de préstecs internacionals, la 
política d’esferes d’interessos, la gue-
rra. La violència, l’estafa, el pillatge 
es desenvolupen obertament i sense 
màscara.» 

A pesar de denominar-se «marxista» 
i «revolucionari», l’SPD s’havia con-
vertit en un partit acomodat. Era el 
partit socialista més gran del món 

amb un milió de persones afiliades, 
la qual cosa havia facilitat la seva 
legalització feia més de trenta anys 
pel canceller alemany. Però era un 
fracàs. L’SPD ja s’havia dividit en dos 
el 1917, sorgint de l’escissió l’USPD, 
SPD Independent, a l’esquerra de 
l’SPD. La causa aparent eren les di-
ferents posicions sobre la guerra però 
en realitat partien d’una diferència 
ideològica profunda. El 1890, Berns-
tein havia promulgat una revisió del 
marxisme defensant que l’absència 
de crisis comprovava que el capita-
lisme era un sistema durador i que, 
per tant, el partit havia de deixar-se 
de revolucions i centrar-se exclusiva-
ment en millorar les condicions de 
vida dels treballadors. Luxemburg 
va titllar Bernstein de «Quixot» i 
d’utopia a aquesta tesi però les teo-
ries de Bernstein havien quallat pro-
fundament tant al SPD com entre la 
seva directiva.

A finals de 1918, tothom ho sabia: la 
guerra s’apropava a la seva fi. Quatre 
anys i milions de morts després del 
seu començament. En quedava ben 
poc d’aquell entusiasme bèl·lic del 
principi del conflicte. I, sobretot, hi 
havia una altra raó per entusiasmar-
se: la revolució russa veia possible 
allò impossible des de feia un any. Els 
treballadors i treballadores, esgotats 
pel raonament i per les jornades de 12 
hores imposades per suportar l’esforç 
militar i portats per l’esperança, ha-
vien començat a despertar del somni 
imperial i a organitzar vagues massi-
ves. Tres-cents mil obrers i obreres de 
la indústria bèl·lica s’havien declarat 
en vaga a Berlín, Leipzig i Düsseldorf 
entre el març i abril de 1917. Al ge-

ner de 1918, dos-cents cinquanta mil 
aturaven diverses ciutats alemanyes 
patint una violenta repressió. Però 
s’acabava la paciència. Ni ells te-
nien més paciència ni els soldats més 
morts a oferir. El país estava esgotat, 
el cap suprem de l’exèrcit havia arri-
bat a suplicar un armistici a les for-
ces aliades. Tanmateix, a l’octubre de 
1918 es va donar l’ordre als mariners 
de Kiel per assaltar a una batalla 
naval contra Anglaterra. El males-
tar s’estenia, la guerra es donava per 
perduda i l’ordre es considerà suïcida. 
Els mariners s’amotinaren. Es van 
organitzar juntament amb els treba-
lladors i treballadores del port i quan 
durant una manifestació conjunta els 
oficials disparen a la manifestació, 
causant nou morts, la reacció és sim-
plement natural: a les bales responen 
les bales, morint el tinent al càrrec. 
Hores després, totes les institucions 
civils i militars varen ser ocupades 
per una massa insurrecta. Un dia 
després, una onada de solidaritat 
amb els amotinats s’estén deixant al 
seu pas consells d’obrers i obreres i 
consells de soldats en tota Alemanya. 
Comença la revolució.

El 9 de novembre, da en què es data 
oficialment la revolució, la situació 
és insostenible, tant que l’exèrcit 
juntament amb la socialdemocràcia 
decideixen sacrificar l’imperi. Ebert, 
president de l’SPD, va arribar a dir:  
«Si el kàiser no abdica, la revolució 
social és inevitable. Però jo no la vull, 
no, l’odio com al pecat». L’emperador 
abdica per evitar la revolució en una 
successió d’esdeveniment molt sem-
blant a aquella que havia precipitat 
la fi del tsarisme el febrer de 1917 a 
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Rússia. Però la revolució d’octubre no 
era un exemple a seguir només per 
la classe en lluita, també la burgesia 
havia tret les seves conclusions i el 
primer pas per desactivar la revolució 
va ser frenar les accions militars al 
front, com una manera de calmar els 
ànims. Tot i així, la verdadera jugada 
va vindre de l’interior dels consells. 
En ells hi havia nombrosos mem-
bres i simpatitzants de l’SPD, que 
van quedar a la espera de les indi-
cacions del nou govern de la flamant 
nova república, renunciant a prendre 
el control de les institucions o a re-
alitzar confiscacions d’indústries o 
possessions de terres, renunciant de 
fet a fer la revolució. L’SPD declararà 
la república (burgesa) amb l’únic ob-
jectiu d’invalidar la proclamació per 
part de la Lliga Espartaquista de la 
república socialista, que no va tenir 
cap ressò.

Vista la jugada, els líders obrers as-
salten el Reichstag, declarant un 
parlament revolucionari, convocant 
eleccions l’endemà a cada empresa i 
regiment per a la formalització dels 
consells a la manera dels soviets. 
S’estableix un govern revoluciona-
ri, on l’SPD manté molt de poder, a 
pesar de ser absolutament contrare-
volucionari. Els capitostos de l’SPD 
conspiren amb l’alt comandament 
de l’exèrcit: l’SPD es compromet a 
restablir la jerarquia militar i mi-
nar l’acció dels consells a canvio del 
suport militar. Per altra banda, els 
líders dels grans sindicats es reunei-
xen amb la patronal i acorden garan-
tir la producció i finalitzar les vagues 
i, sobretot,, impedir la socialització 
de la indústria a canvi de la jornada 
de vuit hores i de reconèixer els sin-
dicats com a interlocutors únics de la 
classe treballadora. La traïció està 
servida. Malgrat tots els esforços, la 
revolució no té cap poder. La comis-
sió que ha de preparar la socialització 
de la indústria de l’acer i el carbó es 
reuneix durant sis mesos sense cap 
resultat concret. Els consells no son 
més que una carcassa buida. Final-
ment, el govern ordena disparar con-
tra les Guàrdies Roges, un tipus de 
milícies revolucionàries, fet que pro-
voca 16 morts. La fi violenta del que 
podia haver estat i no va prenent cos.

L’acte final comença els primers dies 
de 1919. La Lliga Espartaquista de-
cideix que és necessari fundar un 
altre partit per allunyar-se de l’SPD 

i de l’USPD. Neix el KPD, el partit 
comunista alemany. Davant una pro-
vocació preparada, la destitució d’un 
líder obrer del seu càrrec per negar-
se a disparar contra manifestants 
descontents. Es convoquen noves ma-
nifestacions de manera espontània. 
S’exigeix un nou govern revolucionari 
però aquest cop Liebnecht exigeix de-
rrocar el govern i defensa la via ar-
mada. La majora s’adhereix. Escriu 
Liebknecht a Rote Fahne (Bandera 
Roja, òrgan de comunicació de la Lli-
ga) : «Gran part dels soldats, com els 
obrers, consideren que la revolució 
està feta, que només ens queda resta-
blir la pau i desmobilitzar. Volen que 
se’ls deixi en pau després de tant so-
friment. Però no és una unitat qual-
sevol la que ens dóna  força. La unitat 
entre un llop i un corder condemna 
al corder a ser devorat pel llop. La 
unitat entre el proletariat i les clas-
ses dominants sacrifica el proletariat. 
La unitat amb els traïdors significa la 
derrota. (…) La denúncia de tots els 
falsos amics de la classe obrera és, 
en el nostre cas, el primer manament 
[…]». Luxemburg, per la seva banda 
jutja que un alçament armat és suïci-
da, donades les circumstàncies.

Malgrat les crides, les tropes no 
s’adhereixen, fins i tot el destaca-
ment de marina es declara neutral. 
En aquest impàs, l’SPD juga brut: 
crida als Freikorps (milícies contrare-
volucionàries que constituiran les SA 
durant el III Reich) per a la repressió. 
Els Freikorps detenen, torturen i as-
sassinen covardament a centenars de 
militants. Entre els assassinats hi ha 
Karl Liebknecht i Rosa Luxemburg. 

En altres regions, a Saxònia, a la re-
gió del Ruhr també hi ha alçaments 
que seran aixafats de la mateixa ma-
nera. A Baviera la República Socialis-
ta Bàvara es manté fins al maig quan 
cau víctima d’una repressió sagnant. 
Finalment, a l’agost neix la Repúbli-
ca de Weimar, mare del règim nazi. 
En paraules de l’historiador alemany 
Sebastian Haffner: «Si s’hagués con-
solidat la Revolució Alemanya hau-
ria canviat la història mundial. La 
seva conjunció amb la russa hauria 
eixamplat les seves respectives bases 
i hagués possibilitat una construc-
ció democràtica del socialisme a tota 
Europa. Els rius de sang que es van 
vessar el 1919, per aixafar la Revolu-
ció, donen fe que aquesta no va ser ni 
una quimera ni una il·lusió, sinó una 
realitat viva y sòlida. No hi ha cap 
dubte de qui va sufocar la Revolució, 
la direcció del Partit Socialdemòcra-
ta, Ebert i els seus homes. Tampoc hi 
ha dubte que els dirigents de l’SPD, 
per poder derrotar-la, es van posar 
primer al capdavant i després la van 
trair. […] L’heroi col·lectiu d’aquesta 
revolució, la classe obrera aleman-
ya, mai es  va recuperar del cop que 
va rebre. La unió socialista per la 
qual, amb tanta valentia, va lluitar i 
va morir es va perdre per sempre el 
1918. El gran cisma del socialisme i 
l’odi inesborrable entre comunistes 
i socialdemòcrates, data de la gran 
traïció de 1918. La socialdemocràcia 
prové d’un partit obrer que el capi-
talisme ha domesticat per als seus 
propis interessos. Els mateixos tre-
balladors que el 1918, 1919 i 1920 
havien combatut amb tanta valentia 
però amb tan poca sort, es van trobar 
amb un esperit combatiu totalment 
extenuat quan quinze anys després 
l’haguessin necessitat novament… 
contra Hitler. I el 1945, els seus fills 
ja no eren capaços de reproduir les 
gestes dels pares. Avui els néts ni tan 
sol les coneixen».

Però Rosa, fins al final fervent defen-
sora de la revolució, va escriure, la nit 
abans de ser assassinada, les famo-
ses paraules: «L’ordre regna a Berlín! 
Esbirros estúpids! El vostre ordre 
està edificat sobre arena. La revolu-
ció, demà s’alçarà de nou amb terra-
bastall cap amunt i proclamarà, per 
a terror vostre, entre el so de trompe-
tes: Era, sóc i seré!”

Inés Torres
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Amic, tu que ens tens entre les 
teves mans, comprendràs que 
hem arribat a una posta d’un 

mateix camí. No sé tu, però nosaltres 
ho hem fet pas a pas i deixant senyals 
tal com ho fa l’explorador per retro-
bar la tornada i perquè si l’infortuni 
el sorprèn, es puguin orientar els que 
vagin a la seva recerca. Potser, mai 
se sap, tu hagis arribat a aquest punt 
d’una sola gambada, és a dir, obrint la 
revista per la darrera pàgina. No seria 
estrany, en canvi, que hi hagis arribat 
saltant algunes planes o, cosa que ens 
plauria molt i ens agradaria saber, 
havent-la llegit íntegrament, pel que 
et demanem que ens escriguis donant-
nos el teu parer, enviant-nos un article, 
una foto, una crònica del teu barri o 
del teu poble, del teu treball o si se’t 
dóna, una escriptura poètica o un con-
te breu. Com que necessitem el teu 
suport vivificador, ens comprometem 
per endavant a respondre’t sobre quan 
publicarem el teu enviament o, en el 
seu defecte, donant-te les raons per les 
quals no ho farem. La nostra adreça és: 

espinetambcaragolins@gmail.com

Benvolguda lectora, com ja deus 
saber, aquesta revista es sos-
té gràcies al treball voluntari i 

entusiasmat de diverses persones. 
Aquesta nota és per fer-te saber que 
cerquem il·lustradores i dibuixants 
que vulguin col·laborar amb nosal-
tres acompanyant gràficament els ar-
ticles d’aquesta revista. Contacta’ns:
espinetambcaragolins@gmail.com

AGENDA:
15 de novembre a les 19:00h:

Presentació del Procés Embat. Per la construcció de l’Anarquisme 
social i organitzat. Tota la informació sobre el Procés Embat a: 
http://procesembat.wordpress.com
A l’Ateneu Llibertari Alomà. C/Misser Sitges, núm.9 (Tarragona)

20 de novembre a les 19:00h:
“Taller fet a mida: avantatges de la menstruació, la copa i molt 
més” a càrrec de: Associació per la Difusió de la copa Menstrual.
Al Casal Popular Sageta de Foc. C/ de la Nau, núm.11 (Tarragona)
Organitza: ARRAN-Tarragona

20 de novembre a les 17:00h:
Taller sobre resistència i boikot contra les grans 
infraestructures a càrrec d’unes companyes del País Basc.
Al CSO Les Naus. Carretera d’Altafulla núm.87 (Torredembarra)

21 de novembre a les 19:00h:
Xerrada “Masclisme i violències quotidianes” amb col·lectiu 
d’homes ‘aliats del feminisme’.
Al Casal Popular Sageta de Foc. C/ de la Nau, núm.11 (Tarragona)
Organitza: Cau de Llunes

25 de novembre a les 19:30h:
Manifestació contra la violència de gènere.
Estàtua dels Despullats (Rambla Nova - Tarragona).
Convoca: Bloc Anticapitalista

Después de la rica e interesante experiencia 
que nos significó haber estudiado colectivamente el 

libro I de El Capital, consideramos apropiado 
encender un nuevo taller para aquellas y aquellos 
militantes que deseen profundizar teóricamente 

siguiendo el consejo de que “sin teoría revolucionaria 
no hay práctica revolucionaria”.

Es por eso que desde Amig@s del Che las y los 
invitamos a participar en la nueva edición del taller 

de lectura y discusión de El Capital, de Carlitos Marx.

Para más información sobre el taller:  

amigosdelche@gmail.com

A L’ATENCIÓ DEL/LA LECTOR/A: 
AMB LA FINALITAT D’ABASTAR 

LA INFORMACIÓ I PUNTS DE VISTA 
QUE S’ESCAPEN A L’ACTUAL EQUIP 

DE REDACCIÓ D’ESPINETA AMB 
CARAGOLINS I QUE CONSIDEREM 

CLAU PER A LA COMPRENSIÓ DEL 
CONJUNT DE LA REALITAT 

POLÍTICA D’AQUEST TERRITORI, ES 
FA UNA CRIDA TANT A LES ESTU-

DIANTS COM A TOTA QUI ES PRESTI 
PER A COBRIR CORRESPONSALIES 

A BARRIS I COMARQUES 
DE TARRAGONA I SUMAR-SE 

A AQUEST PROJECTE!




