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Si el vot canviés alguna cosa, el farien il·legal 
Emma Goldman 

l pròxim 25 de maig assistirem, de nou, a l’espectacle de les eleccions. Una posada en 

escena més, un altre mecanisme neutralitzador amb què alimentar la gran mentida de 

la política democràtica. El dilluns de matinada, amb el procés d’escrutini, anirem 

actualitzant la web del noticiari per a veure qui va guanyat el partit; i al final... oh, la mateixa 
merda de sempre! Aquest any tampoc no toca revolució. 

No obstant, aquestes eleccions són quelcom més. Són un símptoma que alguna cosa en el 

Règim està deixant de funcionar. Es deixen sentir greus —gravíssimes— amenaces al biparti-

disme, vociferades per diversos enviats del materialisme històric. En resposta a això, des de les 

cloaques comencen a arribar ecos d’un Gran Pacte: Europa prevaldrà. 

Des de la tribuna, els messies ens parlen de recuperar l’economia, de recuperar els drets, les 
llibertats, el treball... la democràcia; encara quan saben, perfectament, que tot plegat és com-

pletament irrecuperable, per la senzilla raó que mai no existí per a nosaltres, ni tampoc ens va 

pertànyer. 

L’Economia és l’evangeli del Règim 

 els drets, les seves cadenes d’or 

  les llibertats, la manifestació de l’absència de Llibertat 

   el treball, l’esclavitud 

    la democràcia, el gran miratge que oculta la nostra misèria. 

Aleshores, què? Suposats marxistes parlant de recuperar la mentida capitalista? No, no volem 

més diners que gastar, ni participar més en la política —la seva. Volem viure i crear la política; 

crear la vida col·lectiva, ser els agents de la nostra llibertat. Volem deixar de subsistir sota els 

interessos aliens, inquilins “de prestat” en la societat. 

Només l’acció directa, única via per a construir la nostra realitat, és l’arma de què disposem per 

acabar amb la dominació. Ells tenen els seus mecanismes per a subjugar la nostra existència, 

nosaltres tenim els nostres —necessàriament diferents i oposats— per alliberar-nos. Cap vot 

ens portarà el que necessitem, ja que només nosaltres ens ho podem donar: la revolució! 

Abstenció activa i acció directa, fins que caiguin! 
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