
14 d’abril del 31, te’n recordes?

Repàs històric

Dia 14 d’abril de 1931, el president Macià surt al balcó de la

Generalitat i proclama la República Catalana integrada dins

la Federació de repúbliques  ibèriques, aquestes paraules

ompliren d’esperança el cor de milers de catalans i després

el de milions d’espanyols. Començava així la II República

Espanyola.

La república va comportar un canvi mai vist en la història de

l’Estat Espanyol, va significar un avenç molt important en el

camp social i polític i convertí un estat  mancat de llibertats i

anellat al passat en una de les democràcies més avançades

d’Europa.

El govern de la República va lluitar per alfabetitzar un país

tancat en la ruralia i la tradició, triplicant el número de mestres,

construint escoles perquè tots els habitants del seu territori

poguessin accedir a una educació pública i destinant gran

part del seu escàs pressupost a cultura. Varen aconseguir

grans fites molt importants i novedoses per aquella època, tal

com el sufragi femení, que molt pocs estats europeus tenien

o la desecularització de les escoles. Davant d’això, la dreta

espanyola - amb el crit al cel -,  es va posar a treballar per

enfonsar el govern progressista i ho va aconseguir, doncs

l’any 33 s’inicià un període de dos anys que coneixem com a

Bienni Negre, i que va aturar moltes de les iniciatives del

govern anterior,  com per exemple la reforma agrària. Aquests

dos anys eren una petita mostra del que ens esperava doncs

quan va acabar aquest bienni amb la victòria del Front Popular,

un aplec de tots els partits d’esquerres de l’estat, que tenia el

programa més progressista de la història d’Espanya, tot i que

amb moltes limitacions, doncs entre d’altres punts no

acceptava el subsidi d’atur. El feixisme espanyol liderat pel

seu exercit i un tap amb bigoti anomenat Francisco Franco,

intentà un cop d’estat que feu fallida i desembocà en tres

anys de cruenta guerra civil, ja que el poble es volcà en la

defensa de la legalitat republicana, i lluità durament mentre

la resta de democràcies europees s’ho miraven i no feien res

per evitar-ho, i fins i tot posaven traves al suport internacional

de la república.

Els pobles del món, encapçalats pels partits comunistes van

construir una gran campanya de solidaritat amb la II

Republica, que va aconseguir organitzar en brigades a molts

voluntaris de tots els racons del planeta per lluitar contra la

barbarie feixista, mentre que l’Unió Sovietica, va donar suport

en tots els ambits fins al final de la guerra, o Mexic, que no

nomes proporcionà material a la Republica, sino que les seves

gestions diplomatiques i d’ajuda als exiliats mereixen un sentit

El 14 d’abril de 1931 comença la II República, una experiència de llibertat
truncada pel feixisme i el Nacional-catolicisme. Recordem-la per reviure-la.



recordatori.. El bandol franquista, rebia ajut per part del

nazisme alemany i el feixisme italià, aixi com tot el material

per fer la guerra ( sobretot petroli i credits ) per part de les

burguesies d’Estats units i Anglaterra especialment.

Recuperem la memòria històrica

40 anys després d’aquella guerra aconseguirem tornar a la

«democràcia» amb una incompleta transició, doncs deixà

com a cap d’estat a un monarca que havia estat nomenat

successor pel dictador i que en repetides vegades va jurar

lleialtat a aquest. Ara, quan portem 25 anys de presumpte

democràcia, els qui reclamem recuperar la memòria històrica

i l’esperit emprenedor d’aquella experiència passada som

els hereus dels qui perderen la guerra i foren represaliats

durant 40 anys, i els qui volen tirar en rere aquest projecte de

memòria i restitució de valors democràtics són el hereus

directes del vencedors i repressors durant la dictadura, que

vestits de demòcrates constitucionals ens volen fer creure

que és millor passar pàgina, oblidar tot allò que va succeir i «

echarle tierra al asunto» tal i com ells van fer a moltes

companyes i companys durant  quatre dècades.

Però la veritat és que nosaltres no ens empassem contes,

que com va dir el poeta ja coneixem tots els contes i ara ens

toca escriure’ls a nosaltres els contes. Lluitem per la

recuperació de la memòria històrica i democràtica i no en

tenim prou amb una llei com la que proposa el govern plena

d’ambigüitats i que deixa al mateix nivell als assassins i als

assassinats, que considera que si recuperem la memòria

d’aquells que lluitaren per la llibertat hauríem de recuperar

també la d’aquells que lluitaren per exterminar-la. Entenem

que la dreta neofeixista hereva de la dictadura i que fins i tot

manté a les seves files a persones que varen ser ministres de

Franco i que signaren algunes de les últimes condemnes a

mort del franquisme, i parlem aquí del senyor Fraga Iribarne,

proposi una llei d’aquestes característiques, però no entenem

com un partit de suposada esquerra pot proposar una llei

com aquesta.

A per la III República!!

Nosaltres des dels CJC- Joventut Comunista defensem la

república, la recordem i ens vestim amb els tres colors de la

llibertat per reclamar-la. Defensem els valors que impulsava

el front popular, la unitat de les esquerres, la llibertat, la justicia

social,  la igualtat i fraternitat,  la solidaritat entre els pobles i la

seva autodeterminació. Opinem que amb quaranta anys de

dictadura i vint i set de monarquia en tenim prou, que n’estem

farts d’aquesta dreta opressora i feixista, n’estem farts de

mentides i de mitges tintes. Nosaltres lluitem per la tercera,

lluitem per tornar a veure al poble  sortint per al carrer a

celebrar la tercera, perque no descansarem fins a veure-ho,

perque si ven bé és cert que el present és lluita, segur que

també el futur serà nostre.

Per la memòria, per la dignitat, i per la justícia d’aquells que

varen lluitar per la llibertat:

VISCA LA REPÚBLICA I VISCA LA CLASSE
TREBALLADORA!


