
 

 
 

 
S’HAN COMPLERT 36 ANYS DE L’ASSASSINAT DELS 
LABORALISTES D’ATOCHA 
 
Fa unes setmanes, a París, uns bàrbars assassinaren a tres dones  kurdes. 
Eren activistes i militants del PKK, el Partit Comunista del Kurdistan. Aquest 
partit fa dècades que lluita contra l’opressió del poble kurd que viu baix el 
domini dels governs de Turquia, Síria i Irak. Defensa, doncs, un estat únic i 
sobirà pels kurds. 
 
Però es dóna l’avinentesa que d’ençà uns mesos el Govern Turc i el PKK han 
començat unes converses de pau destinades a què aquest abandoni la lluita 
armada i pugui continuar la seva lluita per mitjans pacífics i alhora que el 
Kurdistan que ara està integrat dins territori turc, aconsegueixi un determinat 
grau d’autonomia.  
 
Com sol passar sovint en aquests casos, representants dels sectors contraris a 
la solució del conflicte actuen per boicotejar-lo. Aquesta és l’explicació més 
plausible que té l’assassinat de les tres activistes kurdes, amb molta probabilitat 
a mans de foscos i tenebrosos serveis secrets de l’Estat Turc.    
 
Aquests dramàtics fets m’han fet venir al cap uns altres que ocorregueren el 24 
de gener del 1977 a Madrid. Aquell fatídic dia, d’ara fa trenta-sis anys, un grup 
de pistolers feixistes penetraren en el despatx d’advocats laboralistes del carrer 
Atocha i metrallaren a les nou persones presents. Eren laboralistes de CCOO i 
militants del Partit Comunista. 
 
Moriren a l’acte els advocats Javier Sauquillo, Luis Javier Benavides, Enrique 
Valdelvira, Serafín Holgado  i el sindicalista Ángel Rodríguez Leal. Resultaren 
greument ferits Alejandro Ruiz, Mª Dolores González, Luis Ramos i Miguel 
Sarabia. 
 
Per aquelles dates l’oposició democràtica estava negociant amb el Govern 
presidit per Suarez un final al règim franquista i l’inici d’una nova etapa 
democràtica per a l’Estrat Espanyol. 
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Les forces que s’oposaven al canvi democràtic tenien encara molta força i com 
explica magistralment el director de cine José Antonio Bardem, comunista, a la 
seva pel·lícula “Siete dias de enero”, estaven disposats a tot allò que calguès. 
 
Els feixistes pensaren que colpejant al Partit que més havia lluitat contra el 
franquisme i per la llibertat, el PCE, desestabilitzaria la situació i frenaria un 
procés que ja apareixia com a irreversible. 
 
Però erraren el tir completament per què els comunistes no caiguérem en la 
provocació. Més bé al contrari, saberen convertir aquella cruel i bàrbara acció 
en un punt sense retorn per la legalització del propi partit i la consecució de les 
llibertats democràtiques i rebutjant qualsevol protesta violenta saberen convertir 
el funeral d’aquells màrtirs per la llibertat en la més massiva i pacífica 
manifestació que s’havia fet fins aleshores. 
 
Esper que aquest exemple els serveixi als patriotes kurds per superar la 
situació que han hagut de patir i en la seva lluita per la llibertat. 
 


