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Madrid: les raons de tanta candidatura d’esquerra

Ja sabem que a les enquestes no 
cal fer-los molt cas. Totes les úl-
times previsions han estat fracas-

sos rotunds. Però no fa falta ser molt 
llest per a saber que en la Comunitat 
de Madrid la cosa està igualada. Fa uns 
anys l’esquerra va guanyar per un escó, 
però l’escàndol de dos trànsfugues del 
PSOE va obligar a repetir les elecci-
ons i va permetre a la corrupta  Espe-
ranza Aguirre presidir la Comunitat de 
Madrid (CAM).

Posteriorment, fa quatre anys, la dre-
ta va guanyar un altra vegada per un di-
putat.

La candidatura d’IU amb  130.000 
vots es va quedar sense representació 
por l’antidemocràtic requisit de tenir 
un 5%. A aquests 130.000 vots li hau-
rien de correspondre 6 diputats o més 
que haguessin donat la victòria a l’es-
querra.

En aquesta derrota va contribuir la 
direcció d’IU que, enfrontada a la qual 
llavors era la seva federació madrilenya, 
va apostar per donar suport a Podemos, 
d’una forma vetllada.

Així la candidatura de  Luis  Gar-
cía Montero, abans en IU i ara encarregat 
de l’Institut Cervantes i soci de Llama-
zares en Actua, va contribuir a una nova 
derrota de l’esquerra.

En 2019, una altra vegada la divisió?
Ara es dóna un escenari inèdit. Pode-
mos s’ha dividit.  Errejón  va trencar 
amb  Iglesias  fa uns mesos el que no 
té  perquè  restar  vots ja que  la divisió 
interna era tan gran que entre ells ja ha-
via  més enfrontaments que col·labora-
ció.

Però ara apareix  Llamazares, que 
acaba de trencar amb la Federació d’IU 
per a presentar-se a totes les eleccions, 
menys a l’Ajuntament de Madrid on 
Carmena ha ofert un lloc al polèmic jut-
ge Garzón.

Això sí, apareix com una  autènti-
ca  maniobra de divisió perquè, encara 
que  Llamazares  diu buscar el vot dels 
abstencionistes, el que ofereix  és  molt 
més del mateix i res que pugui il·lusionar 
a ningú. Un espai entre IU i PSOE que 
no és l›espai de la gent desanimada. Més 
aviat sembla un pas previ a integrar-se en 
el PSOE o amb Mes MADRID.

IU, es divideix a Madrid
Al mateix temps IU ha  anunciat que 
no concorrerà amb Podemos a les elec-
cions a la Comunitat de Madrid. Per a 
més INRI, a l›Ajuntament de Madrid, 
Podemos ha estat exclosa per Carmena, 
i tampoc aquí presenten candidatura els 
de Pablo Iglesias.

L’explicació d’IU Madrid, és que les 
“bases” han rebutjat l’acord.

Dels 2000 militants i 5000 simpa-
titzants que diu tenir IU a Madrid han 
participat segons les seves dades una 
mica més de 2000. D’ells el 60% contra 
l’acord al qual havien arribat les direcci-
ons estatals d’IU i Podemos. Una baralla 
del PCE de Madrid, amb el PCE estatal. 
Una derrota per a Alberto Garzón, que es 
troba ara en una situació incòmoda. I IU 
de Madrid en una situació rocambolesca, 
ja que van en uns llocs amb Podemos i 
en altres sols i en uns altres contra Po-
demos.

El moviment Madrid en peus no 
sembla haver agrupat gent més enllà 
dels militants de  PCE  i anticapitalistes. 
En trencar-se IU, Maurici Valent, que 
anava de candidat a l›alcaldia de Ma-
drid ha dimitit, les expectatives de vot 
d›IU són doncs baixes i es possible que 
no tregui representació ni a la Comunitat 
ni a l›Ajuntament de Madrid, però a més 
de perdre›s els vots hi ha un halo de de-
cepció bastant gran.

El PSOE també amb problemes interns
Entre els despropòsits no es queda a la 
saga el PSOE. Fa temps que les contí-
nues crisis de la federació madrilenya 
han fet d’aquesta federació una font de 
disgustos per als socialistes. En les pas-
sades eleccions municipals van treure un 
resultat vergonyós. 15% dels vots. Ara 
les pot anar pitjor a pesar que en l’àmbit 
estatal hi ha un avanç del PSOE. I és que 
la llarga mà de l’aparell federal i els seus 
respectius secretaris generals d’aquests 
últims anys han furgat més en els proble-
mes que una altra cosa.

Ja Sánchez en el seu anterior mandat, 
quan era més pròxim a Susana Díaz, va 
destituir el secretari general de Madrid 
(Tomàs Gómez) i va posar com a candi-
dat a la CAM a Gabilondo.

Ara, encara que sigui secretari gene-
ral amb altres suports diferents, Pedro 

Sánchez ha tret el seu dit per a posar 
com a candidat a un entrenador de bàs-
quet aliè a la política i que va fer unes 
declaracions en TV no fa molt dient que 
preferia a Rajoy abans que a Zapatero. 
(Pepu Hernández).

Hi ha hagut primàries, amb baixa par-
ticipació, i Pedro Sánchez va presentar 
públicament a Pepu, en una demostració 
de parcialitat injusta i innecessària, per-
què podria haver-se evitat les primàries 
si volia imposar al seu candidat. Alhora 
en la Comunitat de Madrid l’exalcal-
de de Fuenlabrada, un feu socialista des 
de sempre, ha dimitit de les llistes, en les 
quals li oferien anar el 38, per a demos-
trar el seu rebuig  al qual  des de Fuen-
labrada assenyalen com un menyspreu 
i una conseqüència de no haver donat 
suport a  Pepu  Hernández i sí haver-ho 
fet  amb  Manuel de la Rocha candidat 
d›Esquerra Socialista en les primàri-
es. En fi, tot un panorama descoratjador, 
en el qual el debat sobre programa o pro-
jecte està absent. Més aviat una baralla 
de llocs, que també té el seu rerefons po-
lític, però de llocs al cap i a la fi.

Així tenim:
- Ajuntament de Madrid, Carmena 

i  Errejón  junts. S›integra Actua. Pode-
mos no es presenta, IU i Anticapitalistes 
presenten una llista.

- Comunitat de Madrid, Podem por 
un costat, Més Madrid (Errejón) per al-
tra, IU i Anticapitalistes (el diuen “Ma-
drid en peus”) por altra i Actua dóna su-
port a Errejón

- Europees, Podem  pel  seu cos-
tat.  Errejón  dóna suport, sense impli-
car-se en la campanya a Podemos. Actua 
es presenta en el projecte europeu de Va-
rufakis. Aquí IU si va amb Podemos a 
més dels Anticapitalistes.

- Per a les generals, Podemos es 
presenta amb IU. Errejón dóna suport a 
Podemos, encara que no farà campanya, 
i Actua presenta llista.

Una greu amenaça
Aquest enfrontament, que per a la ma-
joria apareix com una mera qüestió 
de  d’agafar  cadires, té un rerefons po-
lític. El balanç d’aquests anys demostra 
que no es poden utilitzar les institucions 
del règim, en aquest cas ajuntaments i co-
munitats aplicant les lleis del règim com 
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la d’administració local, al servei de la 
majoria. La disputa per veure qui és més 
bon i honest gestor només serveix per a 
enfrontar-se a les reivindicacions de la 
majoria treballadora i popular. Perquè 
no es tracta de veure qui retalla “millor” 
ni qui gestiona més la misèria sinó de 
veure com ajudem a posar fi a les reta-
llades i les imposicions.

Cal dir que, encara que no siguem 
partidaris de l’Estat de les autonomies, 
perquè defensem la Unió de Repúbli-
ques, aquestes eleccions  són  impor-
tants.

Les autonomies van ser creades per 
a evitar el dret de les nacions a l’autode-
terminació en la famosa fórmula del cafè 
per a tot de l’època d’Adolfo  Suárez. 
En comptes de buscar la fraternitat dels 
pobles ha servit per a enfrontaments 

múltiples entre ells en la competèn-
cia pels recursos escassos. Una fórmula 
per a aplicar les retallades regió a re-
gió. El pressupost de la Comunitat de 
Madrid  és  de 20.000 milions d›euros. 
D›aquí depenen la sanitat, l›educació i 
tantes despeses socials. En la CAM els 
diferents governs del PP han saquejat 
els comptes i serveis públics. Han dete-
riorat la sanitat al mateix temps que han 
augmentat el destinat a sanitat privada. 
Han fet el mateix amb l›educació. Ma-
drid parteix sempre amb una gran des-
avantatge. A Madrid resideix la major 
part de l›aparell d›Estat. No diem que 
tots els jutges, policies, guàrdia civils i 
alts funcionaris i militars són de dretes, 
però la gran majoria sí.

Han aparegut dades i enquestes en 
aquestes últimes dates d’associacions 

de militars, jutges i policies 
franquistes. No parlem de pe-
tits grups. Són  la demostració 
que el franquisme va quedar 
ficat en les institucions fins als 
ossos En Madrid resideixen 
molts directius de les grans 
empreses, representants de 
lobbies i organismes interna-
cionals. Això no només passa 
en aquestes eleccions, però 
demostra que a Madrid hauria 
d’haver-hi un esforç suple-
mentari por la unitat, ja que hi 
ha un plus de presència de 
l’aparell de l’estat.

Perquè  guanyi l’esquerra 
es necessita  un  esforç suple-
mentari. Acabar amb aquestes 
polítiques exigeix d’un esforç. 
Però la crisi de l’esquerra i els 
interessos espuris, la lluita per 
les cadires, pot fer que es faci-
liti un govern, segurament més 
de dretes, perquè pot dependre 
dels nous franquistes de  Vox. 
Aquesta situació s’estén a al-
tres municipis, com el de Geta-
fe, en el qual de la llista d’Ara 
Getafe han sortit ara cinc llis-
tes per a les municipals.

La unitat necessària
Òbviament no confiem que en el ter-
reny electoral se solucionaran els pro-
blemes dels treballadors i els pobles. I 
més quan les polítiques que es prome-
ten són respectuoses amb la Constitu-
ció, la Unió Europea i els seus tractats 
i mandats. I especialment amb  l›aus-
teritat» (és dir, amb les retallades) afa-
vorida des de Brussel·les i consagrada 
en els «sostres de despesa» i les lleis 
d›estabilitat pressupostària, que tots 
respecten.

La divisió de les “esquerres” no obe-
eix a cap debat polític. No oblidem que 
l’únic motiu de la ruptura de  Carme-
na  amb Podemos  es  que ella volia im-
posar tots i cadascun dels membres de 
la seva llista. La decisió de Errejón de 
presentar la seva pròpia llista a la Co-
munitat amb  els seguidores  de  Carme-
na  també obeeix a una baralla por els 
llocs en les llistes. La «nova política» 
ha seguit ben ràpid els passos de la «ve-
lla». En última instància,  la  podridura 
del Règim, que s›ha infiltrat en les files 
de l’esquerra” que actua dins de les ins-
titucions del Règim, i que no vol acabar 
amb ell, sinó gestionar-ho “tan bé com 
sigui possible” i tal vegada aplicar-li al-
gunes mínimes reformes.

És més, en bona part aquests debats 
i baralles formen part  de l›escenari» 
polític i contribueixen a eludir el debat 
sobre problemes reals. Però de cara als 
ciutadans, als treballadors, aquesta di-
visió sense cap rerefons polític apareix 
com un element de descoratjament i 
desafecció. Aquest panorama planteja 
sens dubte una qüestió, un interrogant 
que afecta a tots els militants que es re-
clamen del socialisme, de les llibertats 
dels pobles: No hi ha en el fons un ve-
ritable problema de representació políti-
ca?, o sigui no és necessari avançar cap 
a una veritable representació fidel als 
interessos dels treballadors independent 
de les institucions de la Monarquia i el 
gran capital?

No és aquest el debat en el que hem 
de participar?
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