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La Monarquia i la crisi política

a més greu de les crisis polítiques
recents ha revelat el veritable paper de la Monarquia en l’entramat
institucional.
Contra el que diuen els seus partidaris i corifeus, “l’àrbitre i moderador”
que la Constitució estableix no és neutral, ni pot ser-ho.
A més de ser “el comandament suprem de les Forces Armades”, presideix el Consell de Seguretat Nacional
que conjumina a les institucions clau, i
parla per elles.
La Constitució diu que “la justícia
emana del poble i s’administra en nom
del Rei”. No és una formalitat.
Cada any, el Rei presideix l’Obertura de l’Any Judicial. La sessió d’aquest
any ha estat reveladora. A més del Rei,
estaven totes les autoritats de l’aparell
judicial.

El discurs de la Fiscal General

La Fiscal General, María José Segarra,
va llançar un missatge central: “tots”
tenen “la imperiosa obligació d’acatar
la sentència” que dictarà pròximament
el Tribunal Suprem en la causa del
‘procés’ independentista a Catalunya,
“sigui com sigui el sentit d’aquesta”.
“Ha defensat que l’actuació del sistema judicial en aquest cas ha consistit
en “l’aplicació serena, ferma i rigorosa de la Llei”, amb un judici celebrat
“sota els més amplis estàndards de
transparència, accessibilitat i garanties
de les parts”, la qual cosa només pot ser
interpretat com “la més viva afirmació”
de l’Estat de Dret.
“Una convivència que, des del respecte a la diversitat i a la llibertat d’opinió, haurà de continuar sent garantida
en tot el territori nacional mitjançant
l’única forma possible en un estat democràtic”, el respecte a la Llei.” (Cites
d’Advocacia Espanyola)
Moltes falsedats. La Fiscal General
exigeix acatar la sentència “sigui el que
sigui” el seu sentit.
Però el 3 d’octubre de 2017, el segon
hereu del dictador va llançar un missatge a la nació declarant la guerra als
representants del poble català convidant
a prendre mesures com el 155, i en particular apel·lava a la judicatura per a la
seva guerra “per ells”. La sentència no

serà “la que sigui”, sinó que el seu contingut està dictat.
En segon lloc, cap òrgan judicial ha
obert si més no diligències pels abusos
que calcigant les lleis han fet els governs a Catalunya calcigant l’Estatut.
Va ser escandalós en el cas de Rajoy,
però recentment diversos ministres del
Govern han afirmat la discriminació a
la qual sotmeten a les institucions catalanes pel color polític dels seus titulars.
Cap òrgan judicial ha intervingut contra
l’abús de tenir arbitràriament en la presó a diputats triats pel poble que haurien
d’estar governant, a eurodiputats com
Junqueras.

Així s’aplica la crida del Rei

Així s’aplica la crida del Rei, del 3 d’octubre. No només ataca als pobles (entre
ells al poble català) sinó que els seus
ordres centralitzen aquests atacs. Recordem que l’aparell judicial avala i aplica
les Reformes Laborals, la Llei Mordassa, criminalitza els piquets de vaga, però
en canvi lliura als bancs de retornar hipoteques abusives.
És just que, en aquests dos anys, els
màxims representants de la Generalitat,
del Parlament i de l’Ajuntament de
Barcelona s’hagin negat a participar en la
cerimònia de rebuda del Rei en les seves
visites.
El que resulta incomprensible és que
dirigents de partits que es diuen democrà-

tics i progressistes recorrin al Rei perquè
aquest intervingui (encara més) en la formació del Govern. El govern el trien les
Corts, triades pels ciutadans. Al Rei, ningú li ha triat. És l’hereu de Franco, abans
que Rei és capità general dels exèrcits.
Com demòcrates poden dir que “demanaran a Felipe VAIG VEURE que exerceixi
el seu paper de mediació i arbitratge”?
On resideix la sobirania? En el mandat dels electors o en les institucions
que vénen de la Dictadura? Cal exigir
que els triats formin govern i compleixin les seves promeses? Però el Rei ha
interferit, no només en la intriga de les
seves rondes sinó ordenant que es formi
govern perquè no hi hagi eleccions. En
nom de qui parla? És el portaveu de certs
bancs? Dels sectors que predominen en
l’aparell d’estat que ve de la dictadura?
Estàvem acostumats al fet que les dretes
acudissin al Rei, però és alarmant que
suposats demòcrates i progressistes incorrin en el mateix.
Els fets mostren de nou que “l’àrbitre
i moderador”, com la Constitució designa
al Rei, no és que no sigui neutral, és que
no pot ser-ho. Per més que El País determini en quins casos el Rei pot calcigar la
democràcia. No pot ser-ho per més que alguns catedràtics posin condicions perquè
en aquest règim i amb aquesta constitució, la Monarquia dels hereus de Franco
pugui ser neutral. “No pot ser, i a més és
impossible”, com deia aquell.
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Ha sortit el número 340 d’Informació Obrera
El número 340 d’Informació Obrera, periòdic en el qual col·laborem els militants
de la secció espanyola de la IV Internacional, ha sortit a la venda.
En la seva portada, una crida al fet
que tots participin en la marxa a Madrid,
que convoca la coordinadora estatal de
pensionistes davant les Corts el 16 d’octubre. El que es complementa amb una
entrevista, en la pàgina 9, al portaveu
de la Coordinadora de Pensions de Madrid, Juan Antonio Herranz Cabrero. En
aquesta mateixa pàgina hi ha diversos articles sobre pensions.
L’editorial de IO, sota el títol “Ja n’hi
ha prou! Cal escoltar la veu del poble,
dels treballadors!” està dedicat a la necessitat que es formi un govern que doni
satisfacció a les principals exigències i
reivindicacions dels treballadors i dels
pobles. Exigències i reivindicacions que
són de tots conegudes. Com assenyala
l’editorial en la seva última frase, “n’hi
ha prou que els dirigents prenguin nota”
i es posin d’acord. A aquesta mateixa
necessitat que es formi un govern i a la
campanya que IO promou per a això es
dedica la pàgina 7.
La pàgina 2 recull un article en què
s’expliquen els motius i el desenvolupament del brot de listeriosis, així com la
posició de Marea Blanca sevillana sobre
aquest tema. També recull la lluita contra
el tancament de la bugaderia de l’Hospital de Valme, a Sevilla. En la pàgina 3
es parla de les mobilitzacions obreres en
l’aeroport de Barcelona i el transport de
Madrid, i es recull també la carta que la
Comissió Internacional en defensa dels
300 processaments per vaga ha dirigit a
Pedro Sánchez, exigint la derogació immediata de l’article 315.3 del Codi Penal .
Les pàgines 4 i 5 estan dedicades
a la lluita de la joventut. Les encapçala un article que recorda l’exigència de derogar la LOMCE, per a això
hi ha una majoria més que suficient en

Corts, i només mancada la decisió de
fer-ho. També s’expressa en aquestes
pàgines el creixement desaforat de les
universitats privades a Madrid, fomentat
des del govern regional. També s’inclou
en aquestes pàgines un article que obre
un debat que alguns donen per tancat: la
qüestió de si la legalització de les drogues
és favorable als interessos de la joventut
treballadora.
La pàgina 6 aborda la “qüestió catalana” des del punt de vista dels interessos de la classe treballadora, centrant-se
en particular en la qüestió dels presos
polítics i el judici als republicans catalans. Una qüestió que els interessats
poden aprofundir en el fullet especial de IO sobre aquesta qüestió, titulat
“el moviment obrer davant el judici més
gran de la Monarquia”.
En la pàgina 8, els lectors d’Informació Obrera poden trobar diferents qüestions. En primer lloc un article sobre una
qüestió d’actualitat: els Menes, als qui
les dretes volen criminalitzar (l’article
complet ho pots trobar en la web de IO).
També hi ha un article sobre la qüestió
dels refugiats al Mediterrani i un altre
que explica que “els incendis no són casuals”.
En la pàgina 10 hi ha un article sobre
la “Vaga pel clima”, que posa l’accent en
els veritables responsables de la dinàmica que porta al planeta a la seva destrucció: el sistema basat en la propietat priveu dels mitjans de producció i la cerca
del benefici costi el que costi. A més, hi
ha una entrevista a Esteban Volkov, nét
de Lleó Trotsky, que realitza el nostre
col·laborador Xabier Arrizabalo.
Les pàgines 11 i 12 són mostra de la
voluntat internacionalista d’Informació
Obrera. En la pàgina 11, un article sobre
la mobilització popular a Algèria, que des
de fa 30 setmanes s’enfronta al règim, i
un segon sobre la trobada de sindicalistes celebrat a Caracas el 21 d’agost, que
ha constituït un agrupament que declara

Podeu llegir l’editorial al seu web:
http://www.informacionobrera.org/
basta-ya-hay-que-escuchar-la-vozdel-pueblo-de-los-trabajadores/
que “defensar Veneçuela és d’entrada defensar el salari, l’existència de la classe
obrera” . Finalment, en la pàgina 12, un
article sobre le Brexit, una crisi de tota
Europa, traducció de l’escrit pel corresponsal del butlletí obrer Labour News, i
un article que explica els atacs del govern
“d’esquerres” de Portugal contra el dret
de vaga, govern que després de fer intervenir als militars contra la vaga de camioners (alguna cosa que no havia succeït
des de la revolució dels clavells), pretén
ara il·legalitzar al sindicat que la va convocar.
Animem als lectors d’aquesta Carta
Setmanal a llegir aquest número d’Informació Obrera, i a subscriure’s al periòdic
si encara no ho ha fet.
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