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V A G A G E . M E R A L 

Anteccdents histories 

Els pables d'Espanya vivim des de fa 32 anys una situació d'opressió i 
explotado brutals. Aquesta situació va venir determinada per la guerra ci
vil de 1936-39, que el. feixísme va emprendre contra les forces obreros i pj3_. 
pulars per eliminar to't tipus de reforma económica i social, que el Goverm 
de la República, sortit de les eleccions lliures del febrer del 36, va pro
mulgar, en interés i benefic: dé.la gran massa troballadora, tant del camp 
com de la ciutat. 

Els feixistes, encapcaiats peí General Franco i recolzats militarment pels 
regiros nazis de Hitler i lYlussolini van guanyar la guerra,. 

Aquesta victoria va reoresantar pels pables- d Espanya el segrestament t_o 
tal de llurs llibertats nacionals, polítiques i socials. Els estatuts d'auto 
nomia de Catalunya i Eu7kadi i els que s'estudiaven per a Galicia van ésser 
elimináis. Els sindicats i les organi tzacions obrares i democra.tiques foren 
dissoltes i perseguides. (TÜlers d'hornos aPuseliats, empresonats i exiliats. 
Sobre la classe obrera i els seus dirigents va caure, majoritariament, el pes 
de la repressio político-social, mentre que sobre les capes petitcs i mitja-
nes de la pobiació els eren imposades unes condicions d'acatament a les di— 
rectrius economiques i polítiques deis grans terratinents, capitalistas i 
banquera, 

Salaris de fam, atur forcós, manca deis mes elementáis articles de prime
ra necessitat, han sigut durant llargs anys el oa de cada dia del poblé tre-
balladoi. 

No n'hi ha prcu, pero, amb la voluntat d'uns quants pri viligiats, per de_s 
truir la ccnsciencia deis homes i convertir-las en esclaus. 

A partir ja del primer any, que la dictadura feixista fou imposada per la 
forca de les armes, homes i dones deis nostres ocbles es van entregar a la 
lluita per recnbr:;r totes les llibertats que els havien sigut preses. 

La classe obrera es va anar ,reo:rganiizant de mica en mica, malgrat la re
pressio que queia damunt d'elia. Altris forces eopulars i democratiques es 
i econsti tuí'ron també, amb' pesosos sacrificis. 

Per altra banda, del costat deis qui van guanyar la guerra, les velles 
fortunes augmentaverr, mentre de noves n'eren fetes a través de la corrupció 
de 1 'especulado i del robament. 

íílolts que van liuítar al costat d'en Frar.co s'apartaren comprenent, mai es 
continua ....... 
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per a comorendre, a qui i a que havien servit. 
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Aquest anys, el regim esgotat ja economic .ment i politicament va promul
gar el "Plan de Estabilización". Aquest "Plan" v/a representar per ais treba-
lladors una redúcelo encara mes drástica de llurs possibilitats de subsisten 
cia. Cents de milers de treballadors hagueren d'emigrar a l'estrangar a bus
car el mos de pa que els mancava. Els capitalistes van poder,mitjancant a-
quasto llci, rcorganitzar llur sistema de prodúcelo i intensificar l'exolo-
taeio deis treballadors, introduint métodos de treball a primos, convenís 
col.lsctius, Btc. etc. 

Poro també, -quests métodos de treball i els convenis col.lsctius van 
possibilitar 1'organització i la coordinado de la classe obrera. 

Les anteriors lluitcs ü'Euzkadi de l'any 47-48, les importants vagues de 
Barcelona de l'any 51, i les lluites estudiantils deis 56 van teñir mes pos-
sibilitat de projeccoó a tot el poblé, aprofitant una serie de midos que el re 
gim promulgava por Lonificiar els scus interessos. 

Per irimcra vegada, després de la guerra civil, els convertís col¿loctius 
donavon ais treballadors una patita ocasic de discutir llurs reivindicacions 
econemiques amb les empresas. Aquesta ocasió, aprofitada pels obrers, va per-
metre de movilitzar i organitzar amb más amplitud la classe obrera, 

L'any 1362 es van produir les mes importants vagues conegudes sota el re
gim d'en Franco, Van arrancar a Asturias, amb la vaga general dcls'miners, 
i es van estendre raoidament per tota la península, participant-hi, d'una for
ma o altrá, mes de 300.000 treballadors. Tot i que la repressió fou dura, el 
moviment reivindicatlu de la classe obrera ja no va oarar, unint-so, al ma-
mateix temos, de manera decidida, altres capes a la lluita contra la dicta
dura. 

Podem dir que l'any 1962 va representar, sn certa mida, el punt de parti
da de 1'organització deis treballadors sota unes directrius i olataformes de 
lluita comuns. Les Comissians Obreres van assolir un prestigi davant els tre
balladors que ha anat en augment i que ha possibilitat la creació, a les prin-
cioals zonss industriáis, de potents movim.ents de masses en lluita per llurs 
drets i interessos de classe. 

SI TUACIA ACTUAL I ANALI5I P0LÍTEC 
Les lluites obreros, estudiantils i professianals, esteses com una taca 

d'oli, al' mateix temps que centenars de roharoents i fraudes, com el de PÍ1ATE5A 
i d'altres, surten a la superficie i fan que el regim. es trobi en un carrero 
sense sortida. El seu desprestigi davant del noble és total. 

Intentarem. analitzar la situado política actual a partir del procos de Bu_r 
gas de la jornada per 1'AÍÍINISTIA del 3 de novembre» 

La jornada del 3 de novembre efe l'any oassat, on per primera vegada milers 
de treballadors van aiüar a la vaga i a les manifestocions per una consigna 
clorament política, cara és la lluita per 1'AIMISTIA, va entrancar-se direc-
tament amb les lluites de novembre-desembre per salvar de la mort ais 6 na
cionalistas de l'ETA. També oer primera vegada sota la dictadura, la movilit-
zació deis treballadors i del poblé, aixó coa la solidaritat internacional, 
va arrancar de les mans del regim la vida de 6 companys, 

Ua ésser imposat de BOU l'Estat d'Excepció a Guioúscua per aturar la vaga 
nacional del ooble base. A la rosta de l'Estat espanyol es va suprimir l'arti 
ele 18 del "Fuero de los Españoles" durant 6 meses. 

La lluita no va parar. Els treballadors de Harry ilialker i Maquinista Üan 
estar en, vaga durant 2 mesas. Degxit a les lluites a la Universitat oer les 
llibertats damecratiquos, les forces d'"0rden Público" l'han convertida ém 
llur caserna. continua ...... 
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Betges, prafessors i altres grups prafessionals, com aduacats i arquitec
tos, empreñen importants accions coordinades en defensa de llurs drets i en 
lluita oberta contra el franquismo- Finalment, i lligat estrctamcnt amb aqucst 
procos do conscícnciació, ans trobem amb la situació actual. Bes do 100.C00 o-
brcrs da la construcció i molts milors d'altres branques de la prodúcelo Pan 
vaga a Madrid en solidaritat amb l'cbrcr Pedro Patino Toledo, assassinat per 
les forcos rcirossiues. A Asturias els minora fan vaga general duS de fa mes 
de3sotmanes. 

Els obrers de S£AT declaren la uaqa general, exigint la roadmissió deis com 
parrys dcspatxats. Lluiten durant mes de 14 bares contra'lo policía' repressiva 
del Governn amb tot tipus dTarmies; els valen trqure de la fabrica. Un obrer es 
assassinat pels trets de la policia. Porten ja dúos sotmanes do vaga. 

La solidaritat amb SEAT no es fa esperar. iYlilcrs de treballadors da les más 
importants fabriques i empresas de Catalunya aturen el treball. La policía ha 
de dissoldre nrombroses manífestaciaims a Barcelona,- Sabadell, Terrassa, etc. 

El dissabte dia 30 i el diumenge els autotxusos de Barcelona, fan tambó a-
tur general, en defensa de llurs reivindicacions, cconomiques, polítiques i 
socials. 

CAP A LA MAGA GENERAL 

El problema que es plarrteja actualment per tots els pobles do l-'Estat os-
panyol 6s la liquidaciá- definitiva do la dictadura foíxista. Les Comissions o-
breres, per la seva fe sea organitzadora, té la tasca principal, en aquosts mo-
ments, en la preparado immediata de la VAGA GENERAL. 

La vaga general política ha d'ósser l'acció coordinada í organitzada deis 
obrers en els principáis centres industriáis, la que paralitzant totalment la 
prodúcelo enderrocara ol feixisme. 

Per a qui la vaga general? 
ler. Per un Govern provisiorrral on estiguín reprosentades TOTES les tendón— 
cies polítiques de signe domocratic i que promulgui irnmediatament les se-
güerits mides. 
a) Amnistié general per a tots els presorters político-socials. 
b_) Llibertat sindical par tal que els obrers puguio organitzsr—se lliuraraent 
am.b> independencia del Govern, patrons i partits polítics. 
c) Dret de vaga. 
d) Llibertats deroocratiques i de reunió, d'associociá, dé manifcstaciá, etc. 
e) lílillorament imroediat de les condiciona do vida deis treballadors. £o es: 
Salari de 450 pessetcs diarios per al peo per 8 hores de treball. 
- Setmana laboral de 40 foores. 
- Cobrar el salari integre en. cas de jubílació, enfermetat i accident. 
- Ensenyament ttotalmernt gratuit per ais filis deis obrers des de los pri
meros lletres fins a la Liniversitat. 

Bous aquí exposat breument el programa roivindicatiu de la ciasse obrera. Per 
ell ftem de llciitar. Pels nostres drets C Q B horoes hem d'acabar amb un regim 
que ens oprimeix. Per unes conrdicions humanes d'existencia hem d'anor a la 
VAGA GENERAL. 
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