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traducció al català

Fa menys de tres mesos, a l'article  “La crisis del Estado español: jugando con 
fuego” [Socialismo o Barbarie Nº 229, 19/07/12] advertíem que “l'ajust imposat per la 
UE”  no  només  feia  esclatar  enormes  protestes  populars,  si  no  que  també 
“desequilibra i esquerda una altra peça fonamental del règim successor de Franco: 
les  autonomies,  un  tema explosiu en un  Estat  que mai  va  aconseguir  la  unitat 
nacional  burgesa  (com  França  o,  més  tard,  Alemanya),  i  les  regions  més 
desenvolupades de la qual (Euzkadi i Catalunya) no es reconeixen espanyoles”.

En un temps notablement curt, que parla de la magnitud de la crisi, aquest pronòstic 
ha començat a fer-se realitat.

El  petard no va esclatar  al  País  Basc,  com hagués estat  d'esperar,  on sempre s'ha 
mantingut un ampli sector “abertzale”, irreductible a la dependència de Madrid. Per 
contra, va detonar a Catalunya. I el fòsfor no el va encendre un extralimitat etarra, si 
no Artur Mas, actual president de la Generalitat.

La coalició política que encapçala Mas, Convergència i Unió (CiU), està integrada per 
Convergència Democràtica de Catalunya,  ultra neolliberal,  i  Unió  Democràtica de 
Catalunya,  democristians també  de  dretes.  Encara  que  CiU  es  reclama 
“nacionalista”, sempre ha estat un dels més devots socis dels governs de Madrid i 
de la monarquia borbònica.

Però la necessitat té cara d'heretge. Poc després de que una manifestació d'un milió i 
mig  de  persones  recorregués  Barcelona  l'11  de  setembre  amb  la  consigna  de 
"Catalunya,  nou  estat  d'Europa",  Artur  Mas  va  anunciar  la  dissolució  de  l'actual 
Parlament, la convocatòria a noves eleccions el 25 de novembre... i la realització d'un 
referèndum  sobre  la  independència  de  Catalunya amb  data  propera  a 
determinar-se. Les enquestes indiquen que una àmplia majoria votaria a favor de la 
ruptura amb l'Estat espanyol.

Al mateix temps, encara que fent menys soroll, al País Basc podria haver-hi un curs 
semblant.  El  21  d'octubre  hi  ha  eleccions  per  al  Parlament  Basc,  i  les  enquestes 
anuncien  l'ensorrament  dels  partits  “espanyolistes”  (PP  i  PSE,  afí  al  PSOE)  i 
l'enfortiment  de  les  dues  branques  del  nacionalisme,  el  tradicional  PNB  (Partit 
Nacionalista Basc) i la coalició abertzale Euskal Herria Bildu (EH Bildu), on participen 
sectors afins a la ETA que fa un any va anunciar el cessament d'accions armades.



Defensem  el  dret  a  l'autodeterminació,  però  estem  per  una  República 
Federal, Obrera i Socialista

Defensem  incondicionalment el  dret a l'autodeterminació de  catalans,  bascos, 
gallecs i altres nacionalitats, incloent-hi  el seu dret a separar-se de l'actual Estat 
espanyol si així ho decideixen democràticament. Però la sortida no és establir  mini-
estats burgesos en el marc opressor de la Unió Europea. Estem per una República 
Federal, Obrera i Socialista, on s'agrupin lliurement els treballadors i pobles de la regió!

Com dèiem al  principi,  les  classes  explotadores  espanyoles  –aristocràcia  i  després 
burgesia–  i  les  seves  institucions  –monàrquiques,  republicanes  o  feixistes–  van  ser 
històricament incapaces de resoldre la qüestió nacional. La Revolució Francesa va 
aconseguir la “República una i indivisible”. Però la dictadura feixista de Franco, amb la 
seva consigna “Espanya una”, reprimint brutalment a qui s'atrevia a parlar en català o 
basc, només va aconseguir avivar les divisions.

L'actual  estat  monàrquic  és  descendent  directe  del  franquisme. O,  més 
precisament,  és  producte  de  la  infame capitulació del  PSOE,  el  Partit  Comunista 
Español  i  els partits  “nacionalistes” (catalans,  bascos,  gallecs,  etc.)  a la monarquia 
designada per Franco per succeir-lo...  i  al  personal polític del franquisme que es va 
reciclar en el que ara és el  PP. 

Ara, la crisi i els brutals ajustos dictats des de Madrid han reavivat la qüestió nacional. 
Però atenció!!:  sobre el caball independentista hi han pujat molts que fins fa 24 hores, 
eren els més mesquins socis de Madrid. Aquest és el cas de Convergència i Unió, 
que s'ha posat al capdavant de la “lluita per la independència” de Catalunya, com a 
“nou estat de la Unió Europea”.

Hi  ha una il·lusió a Catalunya (i  possiblement  al  País  Basc),  que es podria resumir 
d'aquesta  manera:  dir  “adéu  a  Espanya”,  és  a  dir  “adéu  a  la  crisi”. 
Lamentablement, això no és així. A més, un mini-estat català (o basc) en el marc de 
la Unió Europea estaria sotmès als Diktats de Berlín i Brussel·les tant com ara hi està 
als de Madrid!

Aquest miratge, conreat per sectors de la burgesia que fins a ahir eren incondicionals 
de Madrid, es recolza en una realitat. Catalunya i el País Basc sempre van ser dues 
regions relativament més desenvolupades que la resta de l'Estat espanyol. Però avui 
aquestes diferències, en el marc de la present crisi europea i mundial, no garanteixen 
gran cosa! Ni Catalunya ni el País Basc van ser l'Holanda de la Península Ibèrica!

Com hem dit, recolzem incondicionalment el dret a l'autodeterminació. Però, amb la 
mateixa claredat, hem de dir que no cal fer-se il·lusions!

Front a la catàstrofe d'Espanya i  en el marc de la crisi  de la Unió Europea, l'única 
sortida realista és la unitat dels treballadors de tota la regió, tant els de l'actual 
Estat  espanyol  com els de Portugal,  per combatre contra  els diferents governs  i  la 
submissió a la UE. En aquesta perspectiva revolucionària, sostenim com a sortida de 
fons,  la lliure federació dels nostres pobles en una República Obrera i Socialista. 
(C.T)


