
Diumenge passat 1 de juliol durant la celebració de l’Eurocopa a la plaça Espanya 
diversos militants d’organitzacions feixistes, com  Plataforma per Catalunya (PxC), MSR 
i Democracia Nacional van mostrar banderes amb simbologia feixista i van agredir a 
diverses persones que es trobaven allí, simplement per haver nascut a un altre país. Es 
van poder sentir cants com “Heil Hitler”, entre altres. No és estrany que es trobessin allí, 
doncs que pot motivar més a un feixista que el nacionalisme més ranci. 

Aquests fets no són un cas aïllat, sinó que van en sintonia amb l’augment de nous 
feixismes. El sorgiment de partits com Plataforma per Catalunya fan que el discurs fàcil 
i populista contra la immigració aconsegueixi nodrir-se dels antics cinturons obrers que 
en uns altres temps lluitaven contra els veritables causants de la nostra misèria: l’Estat 
i el Capitalisme. També la creació de centres socials nazis, com el casal Tramuntana al 
barri del Clot o el futur casal Jaume I a Badalona (on el PP va arribar a l’alcaldia, entre 
altres coses, repartint uns pamflets en els quals en una fotografia es podia llegir “Fuera 
Rumanos” i dient que els anava a expulsar i a fer-los la vida impossible) pretenen generar 
un teixit associatiu entre la joventut orientat cap a la xenofòbia i els valors autoritaris. 

Era d’esperar que ocorregués, doncs el feixisme i la democràcia són dues cares d’una 
mateixa moneda (el capitalisme): quan la mà tova no és suficient per sufocar els intents 
d’enderrocar als poderosos apareix la mà més dura. Això ho tenim en la nostra pròpia 
història i actualment ho podem observar en països on les tristes conseqüències del 
capitalisme actual estan més avançades com a Grècia. Allí després de diversos rescats 
i en conseqüència l’empobriment dels explotats, el sentiment nacionalista i racista 
ressorgeix com la resposta més fàcil als problemes. És en aquest lloc on ens hem de fixar. 
Allí hi ha patrulles urbanes que es dediquen a matar immigrants, militants d’esquerres i 
anarquistes, on no els importa amagar-se perquè ja estan al parlament. Estan preparats 
com a última mesura per poder evitar qualsevol situació que pugui fer que l’ordre social 
es subverteixi.

Veient el fosc panorama que tenim per davant no podem negar que aquest serà un 
problema important enfront del qual no podem tancar els ulls i mirar cap a una altra 
banda restant-li importància. Amb aquest comunicat volem fer una crida a tots els 
centres socials, casals, associacions de veïnes i altres entitats a reflexionar sobre aquesta 
perillosa situació per poder actuar contra ella. No pensem en fets aïllats. Tenen diners, 
mitjans, els emparen les institucions i un discurs populista i fàcilment assumible. No 
hem de tolerar-los. 

Al feixisme no se’l discuteix, sinó que se’l destrueix. 
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