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Tres anys després,
torna La Veu

L’últim número de La Veu havia de distribuir-se l’estiu del 2017, però va ser una 
de les publicacions segrestades a Correus en l’ofensiva repressiva de l’Estat 
espanyol contra el referèndum de l’1 d’octubre. Finalment, amb setmanes de 
retard, va poder arribar.

L’octubre de 2017 culminava una primera fase del procés independentista i es 
confirmaven algunes de les aportacions polítiques que havia fet Poble Lliure i 
la nostra tradició política precedent. D’una banda quedaven clares les 
limitacions d’una estratègia independentista basada en el parlamentarisme, 
una diferència que hem mantingut històricament amb ERC, ja que un 
moviment de ruptura necessita d’una força més enllà dels poders establerts. 
La idea que per la sola força de les urnes podríem doblegar el poder de l’Estat, 
provocant la seva rectificació o una intervenció auxiliar de tercers 
(principalment, la UE) s’ha demostrat equivocada.

Són aquests plantejaments polítics els que ens havien portat a insistir en la 
necessitat d’un moviment popular per la independència, primer amb la PDD, 
després amb l’ANC i, finalment i complementària, amb els CDR. I aquesta és 
una de les altres aportacions que ens van singularitzar més, en aquest cas en 
els debats a l’interior de la CUP i l’Esquerra Independentista. Es va voler 
confondre la necessitat, defensada insistentment primer per l’MDT i després 
per PL, d’intervenir i expandir en aquest moviment (sovint qualificat, 
despectivament, com a transversal) amb un abandonament de les aliances en 
clau d’Unitat Popular.

3

Edició núm.07



Contràriament, continuem pensant que una acceleració de la ruptura 
independentista com la que vam viure ara fa tres anys és la millor conjuntura per 
a fer emergir les reivindicacions de la Unitat Popular i situar les seves forces en 
una millor posició d’incidència i lluita, sempre que aquestes sàpiguen connectar 
bé amb la consciència popular i no pecar d’avantguardisme estèril. Els fets del 
2017 demostren que el moviment independentista és genuinament popular, 
que no està teledirigit per partits amb interessos autonomistes i que té un 
enorme potencial rupturista i transformador. 

Finalment, la situació que estem vivint en aquest últim any, amb la pandèmia i la 
nova crisi econòmica, també confirmen el rebuig al neoliberalisme com a línia a 
assumir pel poble català en lluita. Les mancances en planificació de la salut 
pública i les retallades i privatitzacions en sanitat han fet que els Països Catalans 
siguin un dels indrets del món amb pitjors balanços de contagis i morts. I la 
resposta a la conseqüent crisi econòmica també posa en evidència la feblesa del 
sector públic. Això hauria de provocar l’esmena de l’independentisme liberal, que 
confón interessadament les ineficiències de l’Estat espanyol amb el que significa 
pensar una República Catalana amb un sector públic fort: fiscalitat progressiva, 
més treballadors públics, xarxa pública única en educació i sanitat, renda bàsica 
universal. 

Precisament van ser les mesures sanitàries contra la pandèmia que ens van 
portar a celebrar, per primera vegada i de forma excepcional, la nostra 
Assemblea Nacional de forma telemàtica, el passat mes de juliol.

Les ponències aprovades despleguen una actualització de les lluites per la 
construcció confederal dels Països Catalans, que al País Valencià passa pel treball 
prioritàriament en la Plataforma pel Dret a Decidir; pel socialisme; per la 
superació del Patriarcat; i contra la crisi ecològica. Respecte el procés 
independentista definim renovadament la necessitat de no tenir una estratègia 
purament parlamentària sinó desplegar estructures i dinàmiques del 
proto-estat i de contrapoder, en l’àmbit econòmic, el comunicatiu, el de la 
mobilització social i la protecció ciutadana contra la repressió i les agressions 
feixistes. En particular, la necessitat d’enfortir el Consell per la República i 
l’Assemblea d’Electes.
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També a nivell sindical una renovada aposta 
pel sindicalisme nacional i de classe, 
principalment a través de la I-CSC, una força 
que també en aquests darrers tres anys ha 
fet un gran salt endavant.

I en l’àmbit de la Unitat Popular continuem 
defensant la necessitat d’una CUP oberta i 
que com més va més responsabilitats 
assumeixi, com a única manera d’enfortir el 
projecte i ser útil a les classes populars 
catalanes. De la mateixa manera també 
volem aprofundir el treball amb La Forja i el 
SEPC. 

Catalunya encara uns mesos de campanya 
electoral que sembla que no serviran 
precisament per clarificar l’estratègia 
independentista, amb l’error d’ERC i JxC de 
presentar com a excloents les línies 
d’eixamplament del suport a la 
independència i de confrontació amb l’Estat.

D’una banda, l’estratègia per créixer no pot 
ser tan sols governar bé amb les actuals 
eines autonòmiques, cada vegada més 
limitades pressupostàriament i vigilades 
judicialment. De l’altra, la confrontació no 
pot ser retòrica sinó una sèrie de processos 
d’acumulació de força i poder, prop dels 
problemes reals de la gent del nostre país, 
encara més quan l’atur i la pobresa 
agreujaran la situació. Un extrem és fer de la 
correlació de forces una excusa, i anar 
dilatant el moment d’utilitzar aquesta força. 

L’altre extrem és no parlar mai 
d’aquesta correlació de forces, 
com si tot fos qüestió de voluntat 
política només. La línia encertada 
és eixamplar confrontant i 
connectar l’independentisme 
amb les lluites pel treball digne, 
per l’habitatge, per la salut, per 
l’educació, contra el Patriarcat i en 
defensa del territori i contra el 
canvi climàtic.

La represa de La Veu ve motivada 
per la necessitat de veure més 
enllà de les conjuntures i defensar 
línies estratègiques de fons. Si 
sempre ha estat necessària una 
publicació escrita, encara ho és 
més ara que la immediatesa i 
velocitat de les xarxes digitals fan 
més volàtils i superficials els 
debats i les opinions. 

El debat i la reflexió són els eixos 
que han caracteritzat la política 
editorial d’aquest portaveu, 
conscient que no hi pot haver una 
estratègia política adient sense 
teoria alliberadora resultat de 
l’anàlisi concreta de les 
contradiccions definides

Amb aquest editorial us donem la 
benvinguda a aquesta nova època 
de La Veu.
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Aquest mateix 2020 s’ha elaborat un manifest 
impulsat per Poble Lliure i La Forja destinat a una 
campanya per incentivar l’ús del Català que 
comença amb un diagnòstic tant cert com 
alarmant segons el qual en aquests  pròxims 20 
anys -és a dir la pròxima generació- la humanitat 
viurà una acceleració de la  desaparició  de la 
diversitat i la pluralitat de molts elements de la 
vida de la natura i de la diversitat cultural i 
lingüística al món. Desgraciadament la nació 
catalana en la seva totalitat estem a la capçalera 
d’aquesta amenaça (estem a la pole position que 
dirien els esportistes) tant com habitants d’un 
Mediterrani greument amenaçat com per les 
agressions    i subordinació lingüística i cultural 
que rebem  per  part  dels  estats a què estem 
sotmesos: el regne d’Espanya i la República 
francesa.
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Les lluites per la llengua
catalana i aranesa i la posició
de l’independentisme

Blanca Serra.
Lingüísta i militant
de Poble Lliure

de Blanca Serra



Tindrem capacitat de reacció? Conservem, encara, la massa crítica suficient per 
revertir la situació a tots els nivells i aquí penso, sobretot, en el procés de 
substitució i minorització lingüística cultural del català, l’occità/aranès i la llengua 
de signes catalana, que són les tres llengües genuïnes de la nostra nació, avui dia 
seriosament amenaçades de desaparició? Si continuem amb l’actitud i l’hàbit de 
practicar, acceptar i rendir-nos a la bilinguització forçosa i autoritària 
català/castellà,  català/francès que rebem com a model a seguir des de tota 
mena de mitjans de comunicació presencials i virtuals i de la majoria de 
l’estament que remena la política tenim  mala peça al teler i ens encaminem a la 
substitució completa  pel  castellà i el francès i a la pèrdua de la transmissió 
generacional de la llengua històrica el català i l’aranès.

Considero que la massa crítica necessària per revertir la situació s’ha afeblit però 
encara és prou consistent i decisiva i té capacitat de créixer i incorporar nous 
parlants i resistir la pressió cap a la interrupció generacional. Ara bé, és 
imprescindible que aquesta massa crítica de la societat catalana sigui el coixí 
que conformi un moviment de compromesos amb la llengua que actuï i  
denunciï un statu quo de foment i naturalització de la ideologia bilingüista i del 
bilingüisme desigual passiu com sembla que clarament proposen alguns grups 
polítics dins   l’independentisme i algunes personalitats de la sociolingüística; 
dins el sobiranisme i l’independentisme hi ha qui proposa la paritat i cooficialitat 
entre català i castellà en el marc d’una imatge i un relat d’una nació ja 
bilinguitzada  de  manera  feliç i natural sense pressions ni lleis imposades, cosa 
que és d’una falsedat evident.

Els motius d’aquesta submissió a la ideologia 
bilingüista són de tipus polític variat, - que cal 
ser “realista” i partir de com estar la societat 
catalana de profundament bilingüitzada; que 
si el moviment independentista ha 
d’eixamplar la seva base i influència i això vol 
dir obrir-se  a les masses castellanoparlants 
sense condicions; que si parlar en català a 
tothora i amb tothom et marcaria com un 
“burgès/burgesa” conflictiu, excloent i 
intolerant amb les masses obreres totes elles, 
per definició, castellanoparlants; que si 
recuperar totes les funcions socials del català 
ens porta a ser com el franquisme però al 
revés; que el jovent s’està socialitzant i 
interactuant a les xarxes socials preferentment 
en castellà per alguna cosa serà i no els podem 
tallar les ales i els seus somnis d’ampliar el seu 
cercle d’amistats i influències etc. etc. - En 
definitiva tot porta a una imatge i una 
ideologia que la recuperació del català és una 
imposició i no pinta gran cosa en un procés 
d’alliberament nacional i social... més aviat és 
una nosa i – atenció! -et pot fer perdre vots!

Així arribem a ser agents actius de la 
minorització del  català i podem contribuir a la 
seva desaparició en comptes d’enfortir el teixit 
associatiu (CAL; FOLC; Correllengua, 
Plataforma per la Llengua, OCB, Òmnium 
ACPV; GELA; APLEC I Arrels de Cat. Nord...) que 
malda – sense grans suports de les institucions 
i les planes majors dels partits- per restituir el 
català en totes les seves funcions i usos i 
garantir que podem “viure en català”.

L‘independentisme d’esquerres (i amb aquest 
concepte em refereico a Poble LLiure i al 
conjunt de la CUP, i recupero paraules del 
manifest conjunt Poble Lliure/lLa Forja ) té 
totes les possibilitats a favor per liderar i marcar 
“un discurs i una acció política combativa a 
favor de l’ús del català en tots els àmbits 
formals i informals, que superi el victimisme 
lingüístic i la indiferència i abanderi un 
plantejament inclusiu i de gestió del 
multilingüisme, dirigit sobretot al jovent i a la 
població nouvinguda o que  no  ha tingut 
l’ocasió  d’incorporar- se a l’ús quotidià de la 
llengua/ llengües històriques i pròpies dels 
Països Catalans (el català i l’occità- aranès)”

“Cal una acció global per desvetllar la 
consciència i la fidelitat lingüística perquè una 
llengua no mor per lleis adverses, mor si els 
seus parlants deixem d’usar-la i de 
transmetre-la a les noves generacions”
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Tot just fa tres anys l’inici de l’octubre va esdevenir una mena de 
símbol d’escalfor popular, de pren- dre les idees del nou curs polític 
per agafar forces i plantar cara a l’Estat. I hem passat d’aquesta 
embranzida de la tardor del 2017 a un desànim generalitzat, a 
trobar-nos que hem tocat fons, a què aquesta segona crisi en menys 
de quinze anys ens hagi colpit fins al punt de desmuntar les 
esperances d’una classe treballadora catalana que, ara mateix, no té 
indicis de donar una resposta a l’altura de les adversitats.

Dins el gruix social català, el jovent ens trobem a una situació 
totalment contradictòria: per una banda, la decadència de les 
condicions laborals i estudiantils requereixen unes millores 
considerables però, per altra banda, el mateix context ha afavorit la 
mancança d’eines d’organització col·lectiva, així com de la 
predisposició psicològica que cal per posar-les en marxa.

És cert que la pandèmia ha evidenciat un bon grapat d’esquerdes del 
nostre sistema polític i econòmic, que es tradueixen en forma 
d’incerteses i preocupacions quan no comptem amb recursos 
fàcilment accessibles per a tothom, però que la democràcia 
capitalista de l’Estat espanyol juga contra les nostres vides ja era una 
realitat molt abans que la COVID estigués a l’ordre del dia. Per 
començar, ens trobem amb un alt grau de dependència de 

De la tardor del 2017
a un desànim generalitzat

de Lídia Crego
l’economia catalana cap a un turisme 
desmesurat i irrespectuós amb el 
territori, el qual pot assegurar la seva 
supervivència a partir de l’oferta de 
feines temporals reservades pels joves. I 
cada cop que els cicles econòmics han 
entrat en crisi, tal com ens trobem al 
context actual, no hi ha suficient oferta 
laboral pels joves que en necessiten per 
sufragar els seus estudis i la poca oferta 
que hi ha és cada cop més precària i 
exigent. Ni estudis accessibles per a 
tothom, ni condicions laborals dignes, ni 
oportunitats per emancipar-se. El jovent 
està esgotat i desmotivat, i té motius per 
estar-ne.

Veiem doncs que el nostre futur, així 
com el de la generació que ens 
precedeix, està en perill. La primera 
reacció a unes circumstàncies com 
aquestes pot ser un sentiment de 
derrota generalitzat i, per si això no fos 
un entrebanc prou considerable, el 
neoliberalisme emprèn l’estratègia de 
disfressar-se de suposades idees 
progressistes per captar fidels i 
escampar entre el jovent un esperit 
individualista. En són un gran exemple 
les campanyes per demanar coherència 
individual durant el context actual, quan 

el que necessitem realment són 
facilitats als espais públics i llocs de feina 
com per conviure amb el virus de la 
forma més corrent possible. I per molta 
cura que tingui cadascú del que fa, 
sense una planificació des de l’Estat i 
més recursos això no serà possible.

A la pràctica, tot i ser més conscients 
que mai que disposar d’uns serveis 
públics en condicions és una qüestió de 
mínims, els joves catalans ignoren la 
participació política i sindical i refusen 
dels espais de militància. La participació 
electoral és la forma més emprada 
socialment de contacte amb la política, i 
el sector poblacional català entre 18 i 24 
anys són el que compten amb un 
percentatge més baix de votants a les 
eleccions; en part pot justificar-se 
perquè la classe política ha estat 
incapaç d’aglutinar les noves demandes 
del jovent, però també per una 
desafecció cada cop més accentuada. 
La situació respecte a la creença en 
l’efectivitat sindical encara mostra més 
debilitats, tot i tenir present que són 
l’eina clau a l’hora de vetllar per unes 
condicions laborals més properes a les 
necessitats de la classe treballadora.
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Lídia Crego.
Portaveu nacional
de La Forja.

Arribats a aquest punt, abans de rendir-se, 
des de l’esquerra és imprescindible tenir 
propostes i batallar a tots els fronts oberts 
que ens ha brindat la crisi de la pandèmia, 
però també tots aquells que fa anys que 
s’entreveuen. Aprofitant els sentiments 
trobats que se’ns desperten en pensar en 
tardors anteriors, és moment de deixar de 
prendre els fets exitosos com el Primer 
d’Octubre o la resposta a la sentència del 
procés com un record romàntic i quedar-nos 
amb el millor aprenentatge que ens podem 
endur d’aquelles dates: tot triomf popular 
passa necessàriament per la fidelitat 
col·lectiva cap a un objectiu definit i una 
sinergia entre la voluntat de canvi i totes les 
eines organitzatives que tinguem al nostre 
abast; bé siguin sindicats, partits, 
institucions...

Les experiències de grans mobilitzacions al 
nostre poble, així com les excepcions que 
trenquen amb el desànim generat 
darrerament són el nou punt de partida a 
con- siderar a partir d’ara. Gaudim que 
comptem amb organitzacions incansables 
sempre disposades a posar a l’ordre del dia els 
debats que preocupen al poble català, 
enfortim els sindicats amb propostes realistes 
però necessàries i impregnem la política de 
solidaritat entre treballadors. Només així 
vencerem el desànim.



Els resultats del BNG a les eleccions al 
Parlament Gallec del mes de juliol, amb 
311.340 vots i 19 diputats, són un gran 
avenç després d’anys molt durs en els 
quals la dreta i l’esquerra espanyoles 
havien decretat en diversos moments la 
nostra sentència de mort, en anunciar 
que el nacionalisme gallec era un 
element residual incapacitat per a 
influir en la política del nostre país.

Els resultats tenen un doble valor, 
quantitativament suposen un gran salt 
en passar de 6 a 19 diputats i situar el 
BNG com a alternativa a una dreta que 
go- verna Galiza des de la guerra civil, 
amb dos curts parèntesis de tres i 
quatre anys. El BNG se situa com a 
primera força de l’oposició i 
hegemonitza, a més, el vot d’equerra i el 
vot nacionalista amb la desaparició de 
l’aliança Podemos/IU/Anova/Mareas.

Qualitativament podem considerar els 
resultats com la fi d’una llarga etapa de 
més d’una dècada en la qual es posà en 
dubte la possibilitat que  Galiza pogués 
comptar amb forces polítiques 
sobiranes; etapa que tingué el seu 
moment más dur en la XIIIena 
Assemblea Nacional del BNG celebrada 
el gener de 2012 amb la participació 
directa de gairebé 4500 militants; 
assemblea que obrí un debat ideològic 
fonamental  reflectit als òrgans de 
direcció d’uns anys ençà. El debat entre 
dos posicionaments polítics 
irreconciliables no era una novetat en la 
història del nacionalisme gallec; d’una 
banda els que consideraven com a 
única sortida la via electoral i les aliances 
amb forces espanyoles en les quals 
s’estaria en posició de clara 
subordinació; i de l’altra, els que 
defensàvem l’autoorganització arreu 
dels àmbits: actuació en el treball social, 
el sindical i de masses com el camí més 
útil per a la creació de consciència 
nacional i el més eficaç per a avançar 
electoralment i poder resistir en els 
moments de retrocés. La segona opció 
defensada clarament per la UPG i la 
majoria de la militància independent 
vencé en la l’assemblea, però els 
perdedors no acceptaren el resultat 
provocant la ruptura del front patriòtic.

Fou un llarg camí pel desert per al BNG 
mentre que qui s’alià amb 
l’anomenada “nueva política” 
espanyola obtenia resultats electorals 
però en una posició cada cop més 
subalterna i amb una actuació gairebé 
exclusiva- ment institucional.

No hi ha un únic element que ens hagi 
permès d’arribar al juliol de 2020, en 
foren diversos. La capacitat de 
resistència de  la base militant i 
simpatitzant nacionalista en aquests 
anys amb un BNG unit, organitzat i 
actuant tothora al si del territori sense 
deixar-se portar pel desànim a causa 
de les maltempsades electorals; la 
presència en els conflictes socials; el 
treball sindical que converteix avui la 
CIG en la primera central en les 
eleccions sindicals, posició que ja 
ocupava en nombre d’afiliats i 
capacitat de mobilització; la 
recuperació de la presència en el 
Congrés dels Diputats el novembre de 
2019, permetia de visualitzar de nou 
l’existència d’una força que defensa els 
interessos de Galiza i de les classes 
populars; el paper de portaveu 
nacional del BNG amb un discurs 
atractiu amb propostes de futur que 
parteixen de valorar les potencialitats 
del nostre país.

Galiza, nova situació i
reptes del sobiranisme

de Duarte Correa
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Duarte Correa.
Responsable d’internacional
de la Unión do Povo Galego (UPG)
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L’actual moment polític condicionat per les 
conseqüències econòmiques, però també 
polítiques i socials del covid-19, és molt 
complicat i som conscients que després d’un 
temps en el qual no se’ns veia com a un perill 
real, ara tornem ser en el punt de mira del 
sistema com a enemic a batre. En aquesta 
nova situació entenem que l’actuació del 
nacionalisme ha de centrar-se a:

1. Aprofitar la il·lusió generada en una part de 
la nostra societat per a organitzar els sectors 
més conscients enfortint i rejovenint les 
organitzacions del moviment nacionalista i 
ampliar la seva influència social i la 
consciència nacional.

2. Emprar la nostra posició parlamentària 
com a portaveu dels problemes socials i 
laborals que s’agreujaran, i presentar 
alternatives que permetin de visualitzar que 
el problema fonamental és el corsè de l’estat 
espanyol i de la UE, que impedeixen de posar 
en marxa polítiques que millorin les 
condicions de vida i permetin un 
desenvolupament autocentrat.

3. Encapçalar la mobilització contra mesures 
que amb  l’excusa de la crisi miraran de 
reduir drets laborals i socials i establir una 
centralització encara més gran de les 
decisions en el go- vern espanyol.

4. Aprofundir en una actuació comuna del 
soberanisme català, gallec i basc que 
permeti de continuar soscavant els 
fonaments de la monarquia, que és símbol 
d’un règim del 78 que té como a enemic 
fonamental la lluita per la sobirania dels 
nostres pobles. Comencem amb una endevinalla; es tracta 

d’encertar quin estat de fora de la UE podia 
mostrar amb orgull a inicis del 2020 les dades 
següents:

- Ocupa el lloc 38 (sobre 193) en el rànquing 
d’estats amb millor Índex de Desenvolupament 
Humà, té uns sistemes educatius de salut 
completament públics i universals, una taxa 
d’alfabetització del 99%, una taxa de mortalitat 
infantil del 2,9/1000 (davant el 3,7 del Regne Unit 
o el 6,6 de Rússia) i disposa de 40,7 metges per 
cada 10.000 habitants (molt a prop dels 41,9 de 
Suècia i Finlàndia).

- La taxa d’atur és de l’1,5% i les dones suposen 
més del 50% de la població activa. El sistema 
bancari és primordialment públic, el 80% de la 
indústria està nacionalitzada, així com el 83% de 
les terres agrícoles. El dèficit públic del 2018 fou 
de l’1,5% i el deute públic suposa tan sols el 51% 
del PIB.

Elements per a una
política independentista
de relacions internacionals

Xavier Oca.
Professor i militant
de Poble Lliure

de Xavier Oca
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I tres quarts del mateix en el cas de Síria, 
que va fer palesa l’aliança estratègica entre 
l’imperialisme i el terrorisme wahabita que 
tenia els seus orígens a l’època de la guerra 
freda en el Pakistan (davant una Índia 
aleshores suposadament pro- pera a la 
Unió Soviètica) i que es va manifestar 
obertament per primera vegada a 
l’Afganistan. Aliança que inclou, òbviament, 
el sionisme, qui ja als anys 80 va fomentar la 
màfia religiosa de Hamas per afeblir 
l’esquerra palestina, i qui en els darrers anys 
ha donat suport logístic i fins i tot militar a 
les faccions d’Al-Qaeda a Síria, per acabar 
formalitzant relacions amb les dictadures 
del Golf.

Vol dir això que Lukaixenko, Gaddafi o 
Al-Assad siguin o fossin el paradigma de la 
justícia i la llibertat, personatges als quals 
cal idolatrar i donar un suport acrític i 
incondicional? En absolut! …però sí que cal 
posar de relleu que en totes les agressions 
imperialistes disfressades de guerra (o 
revolta) per la democràcia, o justificades en 
denúncies falses o exagerades de corrupció 
contra dirigents que han mantingut la 
sobirania nacional, el resultat ha estat la 
mort, la fam,   la misèria i la violació 
sistemàtica dels drets humans del pobles 
agredits per part dels cínicament 
anomenats “demòcrates”, és a dir, els 
còmplices -i sovint agents actius- del 
saqueig del país per part del capital 
transnacional.

I parlem clar d’una vegada: la UE i 
els EUA, després d’haver arrassat el 
Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, d’haver 
promogut el sectarisme i la 
xenofòbia a Europa de l’Est, d’haver 
ajudat Erdogan i els Saüd, i, 
sobretot, després d’haver convertit 
la Mediterrània en un dipòsit de 
cadàvers i d’haver internat en 
camps de concentració a Lesbos i 
Pantelleria les víctimes de les seves 
polítiques imperialistes, no té cap 
mena de legitimitat per anar 
donant lliçons de democràcia ni de 
respecte als drets humans. Les 
pitjors violacions de drets no es 
donen actualment a Minsk, sinó als 
camps de Mòria, a les selves del 
Brasil i als carrers dels barris 
afroamericans!

I tot això, a l’independentisme 
català com l’afecta? deuen 
preguntar-se alguns. Doncs l’afecta, 
i molt, perquè la quasi-totalitat dels 
mitjans de comunicació catalans 
han estat còmplices actius de les 
mentides, mitges veritats, i 
fotografies esbiaixades que han 
permès a l’imperialisme justificar 
les seves atrocitats en nom de la 
“defensa de la democràcia”.

… Va, una altra pista:

- Els boscos ocupen el 40% de la seva 
superfície, són tots de propietat estatal i es 
troben entre els més protegits del món, 
amb centenars de guardes forestals, 
conservant, per exemple, l’única reserva de 
bisons europeus.

Doncs sí, es tracta de Bielorrússia!

Ja fa molt de temps (de fet, així ha estat 
gairebé sempre) que el capitalisme i 
l’imperialisme van decidir que els resultats 
d’unes eleccions només serien vàlids si, 
alhora, eren propicis als seus interessos. De 
fet, des de ja fa un temps la cosa va més 
enllà: els mèdia occidentals (els mercenaris 
del segle XXI que diria en Ramon Barnils) no 
es conformen amb dibuixar realitats 
esbiaixades i sovint grotesques per 
descriure governs o règims que no reponen 
a les seves expectives de negoci o interessos 
geoestratègics, sinó que darrerament fins i 
tot ens anuncien amb unes setmanes 
d’antelació a les eleccions qui les ha de 
guanyar, preparant el terreny per a un cop 
d’estat en el molt probable cas que això no 
sigui així; tot plegat amb el gens dissimulat 
objectiu de posar el país en qüestió sota el 
control de l’oligarquia euro-ianqui.

A l’Amèrica Llatina, l’estratègia que 
combina la infiltració de sectors 
ultradretans en els aparells judicials 

impulsada des de la revolució 
neocon als EUA amb el control de 
grans grups mediàtics per part de 
les oligarquies ha donat sovint els 
seus fruits en forma de cops d’estat 
mediàtico-judicials que van dur al 
poder feixistes com Macri i 
Bolsonaro, o que han intentat 
destruir líders nacional-populars o 
d’esquerres com Correa, Kirchner, 
Lula o Morales… cops rematats 
quan ha calgut per l’acció armada 
d’una suposada revolta popular 
(com en el cas Bolivià).

Recordem finalment com a les 
ribes sud i est de la Mediterrània, 
l’OTAN (en una operació dissenyada 
i dirigida personalment per Hillary 
Clinton -com ens va descobrir en 
Julien Assange- i executada a 
capella amb Sarkozy) va convertir 
Líbia, l’estat amb l’IDH més alt de 
l’Àfrica aleshores, on hi treballaven 
amb contracte més d’un milió de 
persones subsaharianes, en una 
terra cremada cotrolada per 
diferents faccions islamistes i 
traficants d’esclaus, de la qual 
l’Imperi i els sus acòlits se n’han 
assegurat l’extracció d’hidrocarburs 
a baix cost, a costa de la mort, la 
misèria i, insistim, fins i tot 
l’esclavatge laboral i sexual de 
centenars de milers de persones.



Un exercici històric: busqueu informació 
sobre Ranavalona I, reina de Madagascar. 
Veureu com encara avui, la premsa dretana, 
imperialista i supremacista la qualifica com 
a tirana i genocida, explicant amb to de 
conte de terror adolescent tota mena 
d’atrocitats presúmptament comeses per 
aquesta governant, i bevent tant sols de les 
fonts de la propaganda imperialista 
francesa que va justificar així la seva 
agressió contra l’illa, que acabà envaïda, 
colonitzada i arruïnada com tantes nacions 
africanes. Tots els estudis contemporanis 
coincideixen a dir que tot plegat no era res 
més que un reguitzell de mentides i 
desfiguracions ordides pel francesos contra 
una reina (probablement tant autoritària o 
compassiva com qualsevol dels seus 
coetanis) que va unificar diferents pobles 
malgatxes en defensa de la seva sobirania 
davant les pretensions de l’imperialisme 
europeu.

Doncs 150 anys després, tres quarts del 
mateix; i aquí, als Països Catalans del S. XXI, 
lluny d’aportar una visió analítica i objectiva 
de la realitat, els mèdia del país (amb 
l’oficialista TV3 i l’autonomista Ara al 
capdavant, però també amb portals de 
referència de l’independentisme) adoptant 
sovint els discursos més tronats i 
guerrafredistes de l’OTAN i les castres 
extractives de la UE. Tot plegat ha tendit a 
crear un subconscient comú i irracional 
carregat de prejudicis, de sinofòbia, 

anticomunisme, supremacisme 
occidental, etc, (és a dir, una 
hegemonia ideològica de la dreta i 
l’imperialime) que ha castrat tant 
intel·lectualment com a nivell 
pràctic les expectatives d’una 
política internacional pròpia i 
autocentrada, és a dir, sobirana i 
sobiranista.

Els prejudicis ideològics han dut 
bona part de l’independentisme  en 
confiar tan sols i cegament en 
determinats agents (entre altres 
l’estat d’Israel que ha col·laborat en 
tasques d’espionatge contra 
l’independentisme amb els serveis 
secrets espanyols, personatges 
sinistres de la dreta europea com 
Tajani o Tusk, les diferents 
administracions nord-americanes, 
etc.), sense entrar a valorar quins 
són els interessos objectius i els 
principis rectors dels diferents 
governs, estats, grups de pressió o 
moviments polítics tant en l’àmbit 
euro-mediterrani, com a escala 
global.

L’independentisme liberal (ideolò- 
gicament hegemònic fins ara, i que 
també inclou els dirigents d’ERC) 
segueix movent-se amb els 
paràmetres dels anys 90, amb les 
quimeres i simplificacions absurdes 

que van seguir a la caiguda de la Unió 
Soviètica, i ha estat incapaç d’entendre i 
adaptar-se a un nou món.

Un món amb un imperi nord-americà en 
declivi, que es debat entre morir matant o 
ofegar-se en el provincianisme mentre a 
l’interior li esclaten les costures, amb una 
UE incapaç de mantenir la quimera 
social-demòcrata dels “estats socials i de 
dret” que va servir de coartada per crear 
aquest monstre del capitalisme plutocràtic 
en crisi permanent, amb unes oligarquies 
que, després de fulminar el somni 
social-demòcrata, ara es mostren 
disposades a acabar amb l’entelèquia 
liberal promovent diferents formes de 
feixisme i autoritarisme arreu del planeta 
per seguir enriquint-se a costa del 
desposseïment de milions d’éssers 
humans, amb la puixança econòmica, 
científica,   i tecnològica de la Xina i el seu 
lideratge guanyat a base de relacions 
comercials amb les perifèries de l’imperi 
euro-ianqui, i a  base de mostrar-se com un 
estat eficient davant les crisis econòmiques 
i sanitàries… Un món, en definitiva, que no 
trobareu reflectit en els mèdia catalans.

Però no ens enganyem: segurament 
l’errada de base en l’acció internacional de 
l’independentisme ha estat en els objectius, 
o més ben dit, en la manca d’objectius; o si 
volem filar més prim en què no s’ha volgut 
fer una política internacional realment 

independentista, és a dir, adreçada 
a facilitar la ruptura amb l’estat 
espanyol i la viabilitat de la 
República Catalana.

La intenció d’aquest article és po- 
sar al damunt de la taula alguns 
dels principis rectors i dels 
objectius que, al nostre entendre, 
haurien de servir per definir i 
desplegar l’acció internacional de 
l’independentisme.

Comentem alguns d’aquests 
principis rectors:

- Capacitat d’anàlisi

Com ja hem apuntat en la llarga 
introducció, la política internacional 
no pot estar regida pels prejudicis 
generats pels aparells de 
propaganda. Ha de fonamentar-se 
en una anàlisi rigorosa dels 
diferents agents susceptibles de 
participar en un conflicte, dels seus 
interessos, de les seves 
potencialitats com a socis i de què 
poden aportar a la cristalització del 
noste projecte, del grau de 
coincidència o compatibilitat entre 
el seu projecte polític i el nostre, 
dels riscos que suposa tenir-los al 
costat o a la contra, etc.
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Cal desterrar les etiquetes, tots sabem que 
hi ha mots que actualment i a la pràctica 
signifiquen pràcticament el contrari del 
que volien expressar quan foren creats 
(com per exemple socialista o democràta) i 
fixar-nos en les dades i en els fets: qui fa 
què? qui vol realment fer què? qui pot 
realment fer què?

Quines són les tendències mundials pel que 
fa a geopolítica i economia i com hi podria 
encaixar la República Catalana? Quins han 
estat els grups polítics europeus, els estats i 
governs que més suport han donat a 
l’independentisme i perquè ho han fet? 
Quins estat de la UE estarien interessats en 
un nou soci de les nostres característiques? 
Algú estaria realment disposat a jugar 
encara la carta de la UE com un espai de 
drets i llibertats? Hi ha vida més enllà de la 
UE? Quina relació podem bastir amb el 
moviment democràtic amazigh, tenint en 
compte que la seva és la tercera llengua 
més parlada a Catalunya? I  amb els 
diferents governs llatinoamericans? Com 
ens podem relacionar amb les potències 
emergents? A quines portes cal trucar per 
cercar determinats acords o suports?

L’independentisme necessita urgentment 
dotar-se d’eines d’anàlisi política i 
econòmica que ens pemetin respondre 
aquestes qüestions, formular hipòtesis i 
contrastar-les amb una acció internacional 
que superi els esquemes simplistes i 

l’estretor de mires. Cal enterrar 
tòtems i prejudiicis, i saber analitzar 
una realitat dialèctica, on els qui  fa 
uns anys podien ser aliats en la 
ruptura, ara poden esdevenir un 
obstacle (o viceversa) senzillament 
perquè la seva realitat i els seus 
interessos immediats han canviat. I 
cal, sobretot, tenir clara la nostra 
estratègia i els nostres objectius per 
analitzar, definir i prioritzar les 
nostres relacions.

- Principis polítics: sobirania i 
anti-imperialisme

Després del fracàs de la 
globalització a punta de pistola 
imposada per l’imperi des dels anys 
90 del segle passat, és a dir, de 
l’intent de les grans corporacions 
d’acabar amb tot bri de democràcia 
i sobirania al planeta per imposar el 
saqueig i la dictadura del capital, 
ens trobem amb un impàs amb 
diferents tendències.

D’una banda, a la dreta, tenim una 
fracció de la gran oligarquia 
euro-ianqui (dreta del Partit 
Demòcrata als EUA i governs de 
França, Alemanya, etc) que segueix 
apostant pel model de globalització 
neoliberal a sang i foc, i peti qui peti.
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Però alhora ens trobem cada vegada més sectors de les oligarquies nacionals en 
diferents punts del planeta, (representats políticament per personatges que van de 
Trump a Johnson i del polonès Duda a Le Pen), que amb un discurs xovinista i sovint 
feixistitzant diuen apostar per la sobirania i/o l’autarquia quan en realitat busquen 
un blindatge de privilegis i un enfortient cara a la l’expansionisme unilateral que 
condueix de manera irremediable a l’empobriment de la població, l’autoritarisme i 
a noves confrontacions regionals i guerres imperialistes. El governs racistes i 
genocides de Modi a l’Índia o de Bolsonaro al Brasil en són bons exemples.

De l’altra, tenim una esquerra-esnob-ciutadana-del-món, que nega els pobles, 
nacions i, en general, les col·lectivitats com a fonts de sobirania, en ares d’un “bon 
govern internacional”, esdevenint així la mllor aliada, de facto, de la dreta neoliberal.

No tot, però, són males notícies: A les experiències de projectes sobiranistes i 
nacional-populars de llatinoamèrica de les darreres dues dècades s’hi ha d’afegir en 
els darrers anys, alguns moviments interessants al si de la UE, que poden qüestionar 
l’hegemonia històrica tant dels partits estatalistes, com de l’europeïsme esntès com 
a tapadora de la despossessió capitalista:

- D’una banda la influència de l’esquerra verda nòrdica, especialment sensible a 
temes com els drets fonamentals, la sobirania i l’autodeterminació.

- I de l’altra, (sobretot a Portugal, però també a Alemanya hi ha debats interessants) 
s’està desenvolupant el concepte d’esquerra patriòtica: és a dir la defensa de la 
sobirania nacional no com a eina al servei d’una minoria, sinó com a eina 
d’empoderament popular, de construcció d’una voluntat col·lectiva i 
d’aprofundiment democràtic, per poder bastir un marc internacional fonamentat 
en la relació entre iguals i la universalitació de drets.

Entenem que és en aquest marc ideològic on cal situar la lluita per la 
independència. Ni admetrem un fals internacionalisme (que no és res més que 
imperialisme) on se’ns neguin drets, s’espolii el nostre poble, o es menystingui la 
nostra llegua i la nostra cultura, ni volem un estat per blindar els privilegis d’una 
minoria i aïllar-nos de la resta de pobles del món que aspiren al mateix que 
nosaltres: un futur de justícia i llibertat.

LaVeu
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La nostra aposta per la República 
Catalana independent tan sols té sentit 
en una perspectiva de cooperació entre 
pobles sobirans. Vol dir això que només 
ens haguem  de relacionar amb qui 
comparteixi aquesta visió del món? Ni 
molt menys! Però sí que cal tenir en 
compte l’horitzó i valorar en cada 
moment la idoneïtat d’una 
determinada aliança més enllà del pur 
oportunisme. (i sinó pregunteu als 
kurds de Rojava pels nord-americans o 
als tuaregs de Mali pels terroristes 
wahabites)

- Reciprocitat i cooperació

Així com hem criticat l’estretor de mires 
de la política internacional de 
l’independentisme liberal, cal ser 
també conscients que el pagafantisme 
de l’esquerra independentista és una 
altra malaltia infantil a extirpar.

Entre els pobles, com entre 
lespersones, hi ha dos tipus de 
relacions: les que són basades en la 
reciprocitat, la cooperació i el suport 
mutu, i les tòxiques, fonamentades en 
la submissió d’una de les parts als 
interessos exclusius de l’altra, ja sigui 
per coerció violenta o per xantatge 
emocional. Una persona madura, una 
societat madura i un moviment polític 

madur han d’entendre dues coses: que 
la solidaritat (o l’estima, o el respecte) o 
és mutu, o és una altra cosa; i que la 
política internacional, la convivència i la 
cooperació es basen en fer possible la 
compatibilitat d’interessos.

L’independentisme ha gastat enormes 
energies en el camp de la solidaritat i la 
cooperació internacional, i en molts 
casos, alguns força punyents, s’ha trobat 
amb la indiferència, la incomprensió, o 
fins i tot el tancament de files al costat 
de l’estat espanyol com a resposta de la 
contrapart. Alhora, cal dir també que hi 
ha hagut exemples de cooperació 
sincera que han cristalitzat tant a nivell 
de suport mutu i coordinació, com fins i 
tot en el posicionament públic de 
governs.

No podem deixar de  denunciar els 
crims i abusos de l’imperialisme allà on 
es produeixin, ni deixar d’expressar la 
nostra solidaritat amb les lluites 
emancipadores i amb les víctimes de la 
injustícia i l’opressió arreu del món, però 
hem de saber analitzar quins interessos 
estan en joc en cada conflicte, com ens 
afecten, quina és (o pot ser) l’actitud dels 
diferents agents respecte la causa 
catalana, i, a partir d’aquí, prioritzar i 
perfilar molt bé les relacions a establir, 
cercant sempre acords que puguin ser 
mútuament beneficiosos.
 

- Multilateralitat

Si pretens navegar el mar de la lluita per la independència utilitzant 
una sola barca, o t’ofegaràs o, en el millor dels casos, arribaràs a ser 
totalment dependent d’aquesta barca per sobreviure. La 
multilateralitat és indestriable de la independència, ja que la realitat 
és dialèctica    i diferents conjuntures impliquen diferents comunitats 
d’interessos. De fet, la independència com a tal no existeix, és una 
suma equilibrada d’interdependències.

Així, partint dels principis abans citats, l’independentisme ha de ser 
capaç d’establir alhora diferents tipus de relacions amb estats, 
governs i moviments polítics i socials divrsos en funció dels objectius 
a assolir tant a llarg termini com en cada context. De nou, arribem 
doncs a la necessitat d’una estratègia pròpia i d’uns objectius 
clarament definits, tant parcials com globals, en el camí de la ruptura 
democràtica i la construcció republicana.

Apuntem per acabar els que, al nostre entendre, haurien de ser els 
objectius a curt termini d’una política internacional independentista:

- Denúncia i boicot al règim monàrquic espanyol

Aquest és l’objectiu aparentment més senzill, doncs la crisi sistèmica 
del règim no pararà d’oferir-nos oportunitats de posar de relleu i 
denunciar davant el món el seu caràcter repressor, corrupte, 
oligàrquic i extractiu. Però fora una imprudència pensar que caurà 
per ell sol, fixem-nos sinó en el poder que encara ostenta la 
diplomàcia espanyola i, per exemple, en el tancament de files de tot 
l’aparell mediàtic i l’stablishment polític i judicial amb la monarquia i 
el Borbó fugitiu, al qual s’ha han sumat fins      i tot els referents del 
sindicalisme del règim (CCOO i UGT) en la defensa del criminal 
franquista Martín Villa.



Caldrà doncs intensificar la denúncia i el 
descrèdit d’aquest estat, incidint especialment 
tant en el seu caràcter repressor i els seus 
aparells franquistes, com en el seu caràcter 
extractiu quan la crisi s’acarnissi amb els sectors 
populars mentre els fons europeus acabin, de 
nou, enriquint una minoria i afavorint les castes 
clientelars. Alhora, serà necessari promoure el 
boicot econòmic, també a nivell internacional a 
l’IBEX35, pilar fonamental de l’estat opressor.

- Suports polítics i materials al projecte republicà

L’independentisme ha de buscar urgentment 
dos tipus de suports:

- D’una banda el suport polític a la lluita 
democràtica per la independència i a la creació i 
reconeixement de la República Catalana. Per 
això cal analitzar quins agents (per principis i/o 
interès) hi podrien donar suport (i a canvi de 
què). Apuntem, per exemple, aquells que ja ho 
han fet, (o que si no ho han fet ha estat per la 
indecisió i imprecisió dels dirigents catalans), i 
aquells que podrien veure en la República 
Catalana un soci, referent o aliat en el marc 
europeu i mediterrani.

- D’altra banda caldrà establir acords en la 
recerca de diferents recursos que garanteixin la 
viabilitat de la República, si més no en la seva 
fase inicial. I en aquest tema, que cal treballar 
discretament i des d’instàncies lluny de l’abast 
de l’aparell repressiu de l’estat, els potencials 
aliats a més de voler, han de poder.

- Xarxa internacional per la sobirania i drets dels pobles

Cada vegada s’ha anat fent més palesa la contradicció 
fonamental entre l’imperialisme i els drets dels pobles. 
Contradicció que la crisi ecològica no ha fet sinó agreujar. 
Amb característiques i situacions històriques, socials i 
econòmiques diferents, arreu del planeta es generen 
conflictes entre els pobles que llutien per la millora de les 
seves condicions de vida, per la sobirania sobre les seves 
terres i els seus recursos naturals i els estats, corporacions i 
restes d’imperis decadents que s’aferren als seus privilegis 
per continuar espoliant pobles, explotant persones i 
destrossant ecosistemes.

De l’Amazonia a Papua, del poble kanak al maputxe, o 
d’Escòcia i Irlanda a Catalunya, la lluita per la sobirania ha 
esdevingut indestriable de la lluita per una vida digna i per 
la defensa dels drets i llibertats fonamentals. A l’Estat  
Espanyol,  la lluita per l’autodeterminació i el moviment 
independentista català són l’esperança i la punta de llança 
de totes i tots aquells -catalans o no- que aspiren 
sincerament a enderrocar el règim monàrquic, repressor, 
oligàrquic i corrupte i construir un futur republicà de 
justícia social i llibertat.

El projecte republicà català necessita, com la resta de 
projectes emancipadors, d’una xarxa internacional de 
suport polític mutu, basada en el reconeixement del dret a 
l’autodeterminació i el respecte a la sobirania nacional i 
popular davant les ingerències i interessos de poderosos 
enemics, ja siguin estats o corporacions. Una xarxa que, 
com comentàvem en l’apartat de principis polítics, 
entengui que la defensa de la sobirania nacional i popular, 
i la solidaritat entre pobles són la base del veritable 
internacionalisme.
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Comentem el llibre Principi de realitat -Una 
proposta per a l’endemà del procés-, de Jordi 
Muñoz (2020) Barcelona: L’Avenç

Vaig llegir amb interès l’article del company 
Albert Botran “Sobre el principi de realitat” a El 
Temps de primers de juny d’enguany, en el qual 
suggeria que el llibre Principi de realitat de Jordi 
Muñoz podia servir per a construir una 
estratègia per a l’independentisme. Botran 
advertia que “sense tenir una visió més o menys 
compartida de què va funcionar bé i què va 
mancar en aquell moment seria impossible 
construir una estratègia guanyadora”.
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En aquest aspecte l’advertiment  de Botran 
és ben raonable;  vull dir que compateixo la  
idea  que cal considerar  necessari  accedir  a 
les diferents anàlisis del procés 
independentista per a treure’n les 
conclusions més adequades  amb el màxim 
coneixement obtingut  de múltiples 
perspectives. Des d’aquest punt de vista 
general, cal reconèixer que el llibre de 
Muñoz té el mèrit d’oferir aspectes d’anàlisi 
prou detallats en algun dels temes tractats. 
Però, més enllà d’aquest fet, crec que aquest 
Principi de realitat de Muñoz falla de manera 
molt evident a l’hora d’aportar 
consideracions d’ordre estratègic, alguns 
dels casos ja assenyalats per Botran com a 
mancances. Exposaré tot seguit quins 
aspectes d’aquesta obra he observat que 
posen més de manifest contradiccions 
concretes en qüestions relacionades amb 
una estratègia de caràcter independentista.

Observarem aportacions principals del text, 
com les següents:

1. La valoració del 50% dels vots.

2. La descripció de l’espanyolisme militant a 

casa nostra.

3. La descripció general de la confrontació 

independentista.

4. La combinació d’elements per a assolir la 

independència.

1. La valoració del 50% dels vots.

El fet que l’independentisme no hagi 
aconseguit en diferents votacions el límit del 
50% del total dels vots possibles a Catalunya 
(comunitat autònoma), ha estat analitzat 
per alguns polítics com una mancança. 
Muñoz s’apunta a aquesta percepció però 
afegint-hi encara una consideració negativa 
de caràcter absolut: descriu l’actuació de 
l’independentisme, durant la tardor del 2017, 
com un error. Segons l’autor la inexistència 
d’un suport del 50% -o més – no atorgava a 
l’independentisme la legitimitat necessària 
per a portar a terme la declaració 
d’independència. Simplement, la declaració 
no s’hauria hagut de fer.

Aquesta posició posa en evidència dues 
qüestions: la primera, compartida amb les 
posicions que posen en un primer pla la xifra 
del 50%, mostra una manca d’esperit crític a 
l’hora de valorar unes votacions en un 
context repressiu. Un 48% dels vots en 
aquest context és una xifra molt important 
que es pot traduir, a més, en una majoria 
parlamentària, com ha estat el cas. En un 
context d’opressió i de repressió com el que 
patim, només poden ser valorades amb 
caràcter absolut en aquelles votacions que 
es puguin portar a terme sense coaccions, 
amenaces ni distorsions. Unes eleccions 
autonòmiques o espanyoles, per exemple, 
on es voten candidatures no poden ser mai 

interpretades amb un valor plebiscitari. No considerar aquests condicionaments 
fonamentals porta a una valoració distorsionada del vot

La segona qüestió derivada de la precedent és la deducció de Muñoz segons la qual no 
s’hauria hagut de portar a terme mai la declaració d’independència pel fet que, amb 
menys d’un 50% dels vots, el nostre moviment no posseïa la legitimitat per a fer-ho. 
Aquí Muñoz ha estat presoner del seu fantasma. Si l’autor hagués reaccionat en una 
perspectiva estratègica independentista (és a dir, dins la confrontació) no hauria 
defensat la proposta d’aturar el procés just després de l’apallissament dels votants per 
les forces de repressió espanyoles. L’estat de consciència independentista en aquella 
conjuntura exigia que s’avancés en concreció política. Més enllà dels fets i els 
comportaments concrets dels diferents protagonistes dels fets de l’octubre del 2017, 
aquesta necessitat d’un avanç en concreció política és el criteri estratègic amb el qual 
crec que s’ha d’abordar aquella conjuntura concreta. En aquest cas, l’argument és per 
reducció a l’absurd que hauria estat aturar-ho tot després de l’ofensiva repressiva de l’1 
d’octubre, tal com recomana Muñoz. El fet de considerar el Procés com un fenomen 
acabat l’octubre del 2017 és una altra de les expressions de l’autor que revela la seva 
incomoditat davant la persistència d’una confrontació de caire rupturista.

2. La descripció de l’espanyolisme militant a casa nostra.

L’autor descriu l’espanyolisme militant a casa nostra com una simple qüestió 
d’adhesió emocional a una altra identitat que no coincideix amb la catalana. Es 
tractaria d’una qüestió d’opcions, de sentiments: jo em sento català a Catalunya; i jo 
em sento espanyol a Catalunya. I jo voto per aquí; i tu votes per allà.

Però això no és el reflex de la realitat amb què es presenta aquesta contradicció en el 
conjunt de les relacions socials relacionades amb l’expressió de la catalanitat. 
L’espanyolisme a casa nostra és un fenomen de llarg recorregut que té el seu 
fonament principal en la manipulació ideològica per tal de trobar suports que ajudin a 
mantenir una dominació de l’estat espanyol que és opressiva. Quan una persona 
s’expressa o actua contra la catalanitat està actuant per delegació del poder d’un estat 
opressor; esdevé un instrument d’una cadena de coaccions espanyolitzadores i 
descatalanitzadores.
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És evident que, de la mateixa manera que 
hi ha població amaziga que no vol 
renunciar al seu bagatge lingüístic i 
cultural, també hi ha casos ben legítims de 
persones que volen mantenir la seva 
adhesió nacional originària. Però, mentre 
que una persona amb consciència 
amaziga se solidaritza força 
espontàniament amb la llengua i la cultura 
catalanes, el fet que un nombre important 
de persones d’origen espanyol se situïn en 
posicions i actituds hostils a la catalanitat, 
revela l’existència d’una ideologia de 
caràcter imperialista. L’adhesió a la 
identitat espanyola a Catalunya es troba 
fortament contaminada per una 
instrumentació de part del poder de l’estat 
espanyol.

És cert que, com comenta Muñoz, 
existeixen factors de tipus personal 
sentimental que incideixen en les persones 
que se senten vinculades a la identitat 
espanyola, però aquesta descripció 
simplement sentimental no explica les 
formulacions ideològiques ni els 
comportaments no sols hostils a la 
catalanitat sinó, fins i tot, adreçats, com ha 
succeït en la primera irrupció recent de 
l’espanyolisme de carrer, a ofegar qualsevol 
protesta contra la repressió (persecució de 
símbols, agressions a persones, patrulles 
de caire feixista amb objectiu intimidador 
etc.). 

Amb una visió global de Països 
Catalans l’acció intimidadora de 
l’espanyolisme no seria un fenomen 
tan sorprenent perquè el règim 
monàrquic espanyol ja la va exhibir 
durant anys al País Valencià i l’ha anat 
passejant arreu del territori.

En una situació com la que coneixem, 
reduir l’espanyolisme a casa nostra a 
un simple fenomen sentimental revela 
una manca de perspectiva estratègica  
bàsica.  Si, a més, aquest error d’anàlisi 
va acompanyat de consideracions 
tendents a reduir la defensa de la 
llengua catalana amb la falsa 
argumentació de no provocar malestar 
als castellanoparlants, la desorientació 
estratègica arriba a posicions 
extravagants i contràries a l’avanç del 
moviment.

És evident que cal una activitat política 
amb l’objectiu d’adherir a la proposta 
independentista el màxim nombre de 
persones, vinguin d’on vinguin, però la 
tasca necessària de convenciment 
polític pot seguir processos de 
conscienciació desalienadors entorn 
de la lluita contra les formes d’opressió 
i no pas camins de submissió i 
d’alienació davant el poder de l’estat 
ocupant, actituds que són contràries a 
una estratègia independentista.

3. La descripció general de la con- frontació 
independentista.

Les consideracions precedents no són 
casuals ni conjunturals sinó que revelen 
una concepció distorsionada de les 
característiques de la confrontació 
independentista. En aquest Principi de 
realitat, la confrontació independentista és 
descrita, com hem vist, com un simple 
intercanvi d’opinions.

Les tesis de Muñoz pateixen del fet de no 
situar en el seu just context la confrontació. 
A l’hora de cercar una solució a 
l’enfrontament de llarg recorregut entre 
l’estat espanyol i el poble català, considero 
que caldria partir de la pugna existent 
entorn de l’acceptació (o no) de l’ocupació 
amb què es manté el domini opressiu de 
l’estat espanyol. Per això la confrontació no 
es pot reduir a una disputa d’opinions de 
tipus parlamentari, com fa l’autor sinó que, 
en una estratègia adequada, cal considerar 
els mitjans per a combatre la situació 
d’ocupació en què es troba el poble català.

L’observació de la realitat de les lluites 
nacionals mostra que una situació 
d’ocupació no es venç només amb el vot i 
amb una apel·lació genèrica a la 
mobilització, sinó per mitjà d’accions que 
facin l’ocupació més i més insostenible i 
injustificable. Centrar l’anàlisi en el joc d’uns 

vots emesos, a més dins una 
arquitectura institucional construïda 
per al manteniment de la dominació, és 
una base de raonament desenfocada, 
fora de l’estratègia pròpia de 
l’independentisme.

Des d’una perspectiva estratègica 
independentista no és pot estar, doncs, 
d’acord amb aquesta reducció dels 
termes de la confrontació a un simple 
contrast d’opinions que no s’adiu amb 
la realitat ni explica els diferents 
aspectes de la lluita (repressió, 
manipulació informativa etc.). Aquest 
enfocament reduccionista no permet el 
rigor necessari per a abordar l’anàlisi 
d’una confrontació de caire rupturista 
com ho és la lluita per la independència. 
Com a corol·lari podem observar com el 
marc d’acció considerat, reduït a l’acció 
parlamentària espanyola difícilment 
permet, per ell sol, la ruptura política 
que porta a la llibertat col·lectiva.
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4. La combinació d’elements per a assolir la 
independència.

És lògic que com a corol·lari de  les 
concepcions distorsionades que hem 
comentat, les propostes de l’autor per a 
poder arribar a la independència estiguin 
mancades de profunditat estratègica. 
Resumeix les perspectives favorables a 
l’independentisme català per mitjà de la 
combinació d’una majoria parlamentària a 
Catalunya i l’existència d’un govern 
“d’esquerra” encapçalat pel PSOE a Madrid. 
Es tracta d’un reduccionisme greu de la 
política a una aritmètica parlamentària que 
és conseqüència del reduccionisme en els 
termes de la confrontació que ja hem 
exposat més amunt.

Situar, a més, el PSOE (i possibles aliats) com 
una oportunitat per a l’independentisme 
català revela un error greu d’anàlisi de la 
funció d’aquest partit almenys des del 
naixement del règim parlamentari 
monàrquic espanyol actual instaurat l’any 
1978 sobre la base d’un bipartidisme del qual 
el PSOE és una peça fonamental. El PSOE és 
una força del règim, creada per  a garantir-ne 
l’estabilitat i, com a entitat, neix, viu i perviu 
gràcies a aquest règim; i, per aquesta raó, 
aquest partit ha combatut i combatrà d’una 
manera rabiosa, qualsevol possibilitat 
d’avançar cap a la independència. L’estat 
espanyol anirà combinant les seves dretes i 

les seves esquerres segons interessos 
conjunturals d’acord amb necessitats d’imatge 
canviants, però la seva línia d’acció serà 
invariablement contrària a l’autodeterminació i 
a la independència de Catalunya. Cal partir 
d’aquesta realitatconformada per anys i anys 
d’experiències històriques repetides.

D’altra banda, pel que fa al territori català, és 
important tenir clar que una situació de força 
parlamentària de l’independentisme dins el 
règim autonòmic del Principat pot servir de 
suport a la lluita del moviment però no n’és 
l’element de fons, com hem comentat.

En totes aquestes consideracions precedents hi sobrevola un 
pensament alienat en el tractament de  la confrontació 
independentista. La qüestió pertinent, en una situació d’opressió, 
consisteix en el fet de considerar (o no) l’existència d’una opressió 
nacional a l’hora de situar el marc de relacions entre l’estat espanyol i el 
poble català. No tenir en compte aquest aspecte fonamental del 
fenomen, que és l’opressió nacional, pot portar, com és el cas que 
comentem, al reduccionisme de considerar la confrontació 
independentista com una simple diferència d’opinions; una reducció 
que impedeix de situar convenientment diferents elements importants, 
com la repressió en tots els seus vessants (ideològica, administrativa, 
judicial i policíaca, militar, de bandes feixistes etc.).

Una estratègia adequada a l’avanç de l’independentisme ha de partir 
d’una anàlisi rigorosa de les formes d’opressió i ha de traçar línies d’acció 
pertinents per a superar-les; aspectes absent de l’obra que comentem. 
Seguir l’enfocament equivocat del llibre, porta a decantar-se per 
proposar formes de reculada tàctica en els diferents camps 
d’intervenció: concessions a l’espanyolisme, iniciatives tàctiques sense 
fonament (com maniobres parlamentàries sense recorregut, el famós 
diàleg amb l’enemic etc.). El diàleg amb el poder opressor només té 
sentit quan és forçat per una necessitat real pel fet d’expressar una 
correlació de forces favorable prou avançada, pròxima a la ruptura.

En definitiva: tot i l’interès de l’autor per a acostar al públic una anàlisi 
crítica de la realitat, el llibre ha estat a la pràctica més aviat una mena de 
porta d’entrada acrítica pels terrenys de l’alienació nacional. És per 
aquestes raons que aquest llibre és de fet una guia per a aquells sectors 
de l’independentisme (com dirigents i ideòlegs d’ERC, entre d’altres) 
allunyats del caràcter rupturista de la confrontació independentista i 
que perviuen fent la viu-viu dins els espais electorals i mediàtics sota 
domini de l’estat espanyol: és a dir, una pràctica política ja coneguda 
dins l’autonomisme, un estil polític que el poble català ja fa anys que ha 
abandonat d’una manera massiva.



La precarietat laboral generalitzada i les 
noves tecnologies, més que obrir-nos 
les portes a pensar noves formes de 
relacionar-nos amb el temps menys 
centrades en la jornada clàssica de vuit 
hores diàries, ens esclavitzen a 
l'expectativa del temps laboral. Estar 
enganxades al mòbil pendents de la 
trucada per saber quin torn et toca, 
contestar missatges al cap o gestionar 
les xarxes socials i els correus de torn 
mentre fas el sopar. La jornada laboral és 
com un xiclet enganxifós que dona 
forma i s'impregna a la resta de les 
nostres vides subordinant i 
invisibilitzant, sobretot, el temps 
necessari per al treball domèstic i de 
cura i les dones que el duen a terme.

Aquest havia de ser l'inici d'un article que 
volia escriure pels voltants del 8 de març 
i, com tot allò que no sembla urgent, vaig 
acabar desant en un calaix virtual 
simbòlic. Una setmana més tard, 
l'arribada del confinament generalitzat 
de la població com a principal mesura 
per combatre la COVID-19, motivava a 
una reflexió crítica no només al voltant 
de la producció, el consum i els treballs 
essencials com celebro que s'estigui fent, 
sinó també al voltant dels usos del temps 
i les seves implicacions pel benestar 
col·lectiu. Una reflexió que requereix 
observar-nos i pensar-nos de més a prop 
per proposar una alternativa a la gestió 
neoliberal de la crisi també des d'allò 
més quotidià: qui fa què, quan i com.

La manera com emprem i vivim el temps 
importa. Per una banda, les persones 
aturades o que han patit un ERTO han 
experimentat un "temps buit" arran de 
l'absència dels horaris del mercat laboral 
que regulen i estructuren la majoria de 
les nostres vides. Tanmateix, més enllà de 
la incertesa econòmica, han gaudit del 
plaer del temps de lliure disponibilitat, 
aquell temps que ens han robat, el 
temps d'avorrir-se, i han pogut 
experimentar una nova organització del 
temps al voltant del treball domèstic de 
la llar i la cura dels seus sense les 
interferències de la intensitat de la 
dedicació laboral. D'altres han hagut de 

compaginar el teletreball amb la criança i 
el treball domèstic en un mateix espai 
físic, amb un clar component 
diferenciador de gènere i classe. I 
finalment, les treballadores dels sectors 
essencials (clarament feminitzats) han 
hagut de seguir compaginant unes 
condicions laborals precàries amb el 
treball domèstic i de cura en un context 
d'estrès inèdit. Com va assenyalar La 
Directa, la COVID-19 ha provocat un 
doble biaix de gènere tant en contagis – 
més de la meitat de contagiades han 
sigut dones – com en càrregues de 
treballs – remunerats i no remunerats.

Entre altres coses, les conseqüències del 
confinament han fet visible allò que des 
de sempre havíem intuït quan escrivíem 
que "no odiem els dilluns, sinó el 
capitalisme": som esclaves d'una 
organització social del temps capitalista i 
androcèntrica. Amb aquest article 
proposo recuperar la reflexió i les 
propostes feministes al voltant dels usos 
del temps que complementen les teories 
de la divisió sexual del treball i l'economia 
feminista. La dimensió temporal com a 
ingredient imprescindible per la 
construcció d'una resposta política 
feminista, d'esquerres i rupturista a la 
crisi de la COVID-19 i d'una nova 
economia al servei no només de les 
persones, sinó sobretot del seu benestar i 
la seva felicitat.

L'organització social del temps i la crisi de
la COVID-19 des d'una perspectiva feminista

Pa, sostre, treball i... temps

de Núria Alcaraz
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La crítica feminista a l'organització social 
del temps

Com expliquen teòriques socials com 
Barbara Adam o Carmen Leccardi, dels 
inicis de la industrialització les classes 
dominants van imposar la concepció del 
“temps-rellotge”. Un temps quantificable, 
divisible i traduïble en diners al servei del 
funcionament capitalista. La consecució de 
la jornada laboral de 8 hores va ser una 
conquesta cabdal de la classe obrera de 
finals del segle XIX, però continuava 
responent a aquesta mirada masculina del 
temps. El model que es defensava - 8 hores 
de treball, 8 hores de lleure i 8 hores de 
descans - ignorava el temps de dedicació 
imprescindible a les tasques de reproducció 
de la vida: la neteja de la llar, l'elaboració 
d'aliments, la cura d'infants i persones 
dependents, etc.

El moviment feminista va qüestionar 
aquest model no només des de la 
invisibilització del valor del treball 
reproductiu en termes econòmics (amb 
propostes com el salari pel treball domèstic, 
que podríem debatre pel seu risc de 
reforçament de la divisió sexual del treball), 
sinó també, potser de forma menys 
reconeguda, des del punt de vista del 
temps. Els subjectes socialment vàlids, 
serien, aleshores, aquells que tenen els 
privilegis econòmics i socials de transferir el 
treball domèstic i de cura a les seves 

parelles heterosexuals o a altres dones. 
Una transferència de treball i temps – 
altrament dita explotació - que, com 
assenyala Silvia Federicci, hem confós 
amb l'amor.

Així doncs, les dones de classe 
treballadora han patit històricament 
dobles i triples jornades laborals intentant 
encaixar dues maneres d'entendre i 
utilitzar el temps contradictòries: el temps 
mercantil i el temps de la vida, on el segon 
és sotmès i subordinat a les necessitats i 
horaris del primer. És l'anomenada, per la 
italiana Laura Balbo, situació de doble 
presència-absència en l'àmbit 
públic-privat, separat jeràrquicament. 
Com a resposta a aquest malestar, les 
feministes proposaven reivindicar la 
lògica dels temps de la vida quotidiana. És 
a dir, estructurar les polítiques públiques i 
els drets de ciutadania més enllà de la 
seva relació amb el mercat laboral i fer-ho, 
per tant, des d'una lògica temporal més 
flexible, més oberta als imprevistos 
inherents a la vulnerabilitat de les 
persones, i a on la jornada laboral tindria 
un pes secundari o, si més no, no 
imposaria ritmes contradictoris a les 
necessitats quotidianes. En definitiva, 
prioritzar els temps pausats i diversos que 
demana la vida per damunt d'una 
organització mecànica, capitalista i 
androcèntrica del temps dissenyada per 
la maximització del benefici productiu.



Recollint aquests anhels, els anys 80, les 
dones del Partit Comunista Italià (PCI) van 
desenvolupar un interessant avantprojecte 
de llei anomenat “Le donne cambiano il 
tiempo” que oferia propostes polítiques 
concretes, locals i contextualitzades, per 
caminar cap a un nou model d'organització 
social del temps. Fent referència als vells 
debats entre les esquerres i el feminisme i a 
la tensió entre la incidència institucional i 
els objectius revolucionaris, les comunistes 
italianes insistien en el component 
rupturista de les seves propostes al voltant 
de l'organització social del temps:

“La cultura de les dones demana 
mesurar-se amb una visió inèdita pels 
homes d'esquerres, que neix “nova”, aliena 
a velles contraposicions entre reformisme i 
revolució i que, no obstant, implica una 
transformació radical de la societat” 
(Cordoni, 1993) [traducció pròpia]

Malgrat que les seves propostes no van 
arribar a implementar-se del tot, les 
comunistes italianes van ser pioneres al 
plantejar interessants reflexions per 
caminar cap a societats on el benestar fos 
realment un dret universal amb una 
transformació radical de l'organització 
social del temps com a element central per 
fer-ho possible. A grans trets, proposaven la 
reducció diària de la jornada laboral, trencar 
amb el projecte de cicle de vida masculí 
(formar-se - tenir una feina - jubilar-se) - 

mitjançant la normalització i la promoció 
de les excedències laborals per cuidar a 
altres persones, descansar o formar-se – i, 
finalment, harmonitzar els horaris i els 
espais de la ciutat per a gaudir d'uns 
entorns més amables i sincronitzats amb 
els temps de la vida quotidiana.

Sociòlogues com Teresa Torns i Sara 
Moreno han fet una revisió les propostes de 
les italianes alertant de la necessitat de 
transformar l'imaginari ideal masculí al 
voltant d'un projecte de vida autònom. Els 
éssers humans som vulnerables i 
interdependents al llarg de la nostra vida. 
El fet que els homes tinguin més facilitats 
per desenvolupar trajectòries professionals 
i polítiques exitoses s'explica perquè altres 
persones destinen el seu temps a fer-los 
part del treball domèstic i de cura que 
implica la seva existència i la de la seva 
descendència o ascendència. En comptes 
de penalitzar a les dones que veuen les 
seves trajectòries professionals interferides 
per la criança o la cura de persones grans, 
cal capgirar la dinàmica i sospitar de les 
persones a qui això no els passa. En 
definitiva, transformar els criteris de què 
entenem per èxit en la nostra societat. 
Precisament, les resistències masculines a 
aquest canvi de paradigma, així com els 
interessos econòmics de les classes 
dominants, han limitat l'èxit de la 
implementació de polítiques del temps 
inspirades en les propostes de les italianes.

Anys després de la primera vaga feminista i de la nova hegemonia que batalla el 
moviment, pensant encara en com afrontar des de les esquerres la crisi de la COVID-19, 
i amb la sacsejada social que ha suposat al voltant dels usos del temps, els treballs i els 
espais, ens trobem en les condicions òptimes per recuperar i repensar aquestes 
propostes?

Entre l'auge de la lluita feminista i l'amenaça d'una nova gestió neoliberal de la crisi

Els resultats de l'Enquesta sobre qüestions de gènere del Cenre d'Estudis d'Opinió 
(CEO, 2019), sense entrar en la dimensió temporal però sí en el repartiment de les 
tasques, ens permeten fer visible de manera molt clara la contradicció entre els 
avenços d'una hegemonia feminista i la persistència de les pràctiques desiguals entre 
les parelles heterosexuals. Així, mentre que un 95% de les persones enquestades està 
d'acord en el fet que els homes haurien d'assumir una part igualitària de les tasques de 
la llar, un 75% de les dones consideren que són elles les que fan la bugada (i un 57% dels 
homes reconeixen que ho és la seva parella). De la mateixa manera, mentre un 92% 
dels homes està d'acord en el permís de paternitat, a l'hora de faltar a la feina a causa 
de la malaltia d'un/a familiar són les dones les que majoritàriament assumeixen 
aquesta absència repercutint negativament en la seva trajectòria laboral pensada per 
persones que no han de tenir cura d'altri.
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Les dades de l'enquesta sobre l'impacte del coronavirus del CEO 
(2020) que es divulguen en aquest article de Nació Digital 
(https://www.naciodigital.cat/noticia/202781/desigualtats/parella/dur

ant/confinament/20/homes/no/fa/cap/tasca/llar), assenyalen un 
augment de la dedicació dels homes en les tasques 
domèstiques i de cura durant el confinament. Tanmateix, 
seguint la tendència dels últims anys, cal especificar que ho han 
fet principalment en les tasques més puntuals en el temps, més 
reconegudes i fins i tot plaents com sortir a fer la compra o a 
passejar les criatures. Les dones han sigut responsables del 
sosteniment quotidià de les llars amb la sobrecàrrega addicional 
que ha suposat el confinament. Són elles les que han continuat 
fent dobles i triples jornades laborals teletreballant o sortint a 
treballar als sectors essencials feminitzats (personal sanitari, 
caixeres de supermercat, cuidadores de gent gran, etc.) mentre 
feien l'acompanyament escolar als seus fills i filles i organitzaven 
i executaven el manteniment de la llar.

Un amic, fent broma, em deia, "amb el 
confinament molts homes no només hem 
descobert què era realment la paternitat, sinó 
també que no ens agrada". Crec que no 
s'adonava de la certesa de la seva 
introspecció. Efectivament, és probable que el 
confinament hagi reforçat les desigualtats de 
gènere en els usos del temps de les parelles 
heterosexuals. Una gestió neoliberal de la crisi 
com la del 2008, ho culminaria. 
L'empobriment generalitzat de la població 
duu a la classe treballadora a prescindir d'uns 
serveis d'atenció a la cura mercantilitzats, 
com les residències de gent gran i les escoles 
bressol, que recauen en les dones i el seu 
temps. Per altra banda, la planificació de l'inici 
d'un nou curs escolar semipresencial sense 
perspectiva de gènere, implicaria també una 
sobrecàrrega de temps i treball a totes les 
dones que no puguin pagar a altres dones, 
molt sovint migrades o amb menys capacitat 
econòmica que elles, per obtenir un respir o, 
senzillament, poder dormir a les nits.

Malgrat les dificultats per transformar les 
pràctiques quotidianes de les persones més 
enllà dels seus valors, si realment la 
consciència feminista està creixent, urgeix 
que tant des dels moviments socials com a les 
institucions recuperem els seus debats i 
propostes també en l'àmbit material (i això, 
recordem-ho, també inclou el temps): 
desaccelerar la productivitat recordant allò 
que és realment essencial, reduir les jornades 
laborals diàries sense perdre poder adquisitiu, 

facilitar la corresponsabilitat social del treball 
domèstic i de cura a partir de l'assumpció 
completament pública dels serveis d'atenció 
a la cura i la no penalització laboral per agafar 
permisos de cura, relacionar-nos de forma 
més sostenible amb el planeta, dissenyar 
l'espai públic d'acord amb les prioritats de la 
vida quotidiana i no del consum i la producció 
mercantil; en definitiva, redistribuir els 
treballs i la riquesa per tenir temps per 
cuidar-nos i cuidar els vincles comunitaris.

És innegable que la COVID-19 ha tingut a les 
dones treballant a primera línia i que això s'ha 
reconegut mediàticament, però també cal 
exigir-ne el protagonisme en la resposta 
política a la crisi. No només ocupant espais de 
decisió de forma paritària, sinó sobretot 
executant propostes feministes en tots els 
àmbits des de les cambres polítiques 
institucionals, als comitès d'expertes i als 
moviments socials. Prenent l'exemple de les 
comunistes italianes, cal posar el debat al 
centre de l'agenda política i en les 
negociacions col·lectives sindicals. El 
feminisme no pot tornar a ser un apèndix al 
final de la llista de propostes, sinó el pal de 
paller que orienti la transformació social que 
trenqui amb la nova normalitat. És el 
moment de recuperar propostes polítiques 
palpables i valentes per acompanyar els 
valors feministes que ha adquirit gran part de 
la societat. En aquest sentit, proposo 
completar la consigna: volem pa, sostre, 
treball i temps.
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La “visió nacional, la visió de la ciutadania lligada a 
la terra” (p.325) a la qual es referia la 
intel·lectual-política Eva Serra (1942-2018) és una 
síntesi afortunada del que suposa l’estudi de les 
formes històriques que vinculen lluita política i 
condició civil contra diversos tipus de servatge i 
opressió. Es tracta de  la lògica (republicana) que 
esdevé model alternatiu al concepte burgès de 
ciutadania, vinculat a l’estat-nació dominant eixit 
de les revolucions burgeses. Tot just, doncs, l’anàlisi 
de la historicitat de la lluita per la terra –metàfora 
del que significa la  lluita  de  classes  com a 
confrontació política en un marc nacional oprimit– 
explica igualment el sentit polític d’un combat 
intel·lectual, concretat en el projecte 
independentista i socialista. La síntesi entre reflexió 
històrica i raons polítiques d’una lluita que se’n 
deriven és el que permet de pensar, en 
conseqüència, en l’encertat títol del volum ‘Per la 
revolució catalana’.

Ressenya del llibre
“Eva serra. Per la revolució
catalana” d’Albert Botran

de Xavier Ferré



L’aplec de 24 textos editats –encapçalat amb 
una ben elaborada introducció biogràfica i 
intel·lectual d’Eva Serra a càrrec de 
l’historiador Albert Botran– permet de 
recórrer la dilatada trajectòria de recerca de 
la seva autora. L’acurada selecció de les 
referències de l’estudi mostra que la gran 
majoria dels textos vinculen científicament i 
cívica els processos revolucionaris al conjunt 
dels Països Catalans, àmbit de recerca en 
constant replantejament (“Per una història 
global i integradora dels Països Catalans: el 
cas de l’època moderna”). La pràctica 
investigadora de l’estudiosa dels segles 
XVI-XVIII es contraposa, doncs, a 
l’academicisme universitari, mai no “asèptic” 
atès que la suposada “neutralitat” 
(inexistent) acaba essent una “marca blanca” 
de la socialització de projectes polítics 
suposadament “anacionals”, però que, al 
capdavall legitimen l’ordre estatal establert.

El bastiment d’un model historiogràfic 
nacional-popular, al servei de l’alliberament 
social i polític de les classes subalternes del 
país és la principal “lliçó” que podem 
extreure d’una obra que vincula cicles del 
passat a conflictes del present (en són dues 
mostres l’article sobre la misogínia a la 
Catalunya Moderna, o el sginificat del Tractat 
del Pirineus i el entrellat intern de 
construcció l’estat modern i de la 
consegüent fragmentació política d’una 
nació). No en va la història moderna explica 

l’origen de conflictes contemporanis. La 
projecció política de l’expressió de l’època 
moderna “Visca la Terra”, que l’Eva va 
impulsar, n’és un exemple notori.

En l’obra de la investigadora sobre la Guerra 
dels Segadors, dels aixecaments de la 
pagesia i de la menestralia urbana no hi 
trobarem l’erudició per l’erudició, sinó que de 
la lectura de les seves propostes s’extreu 
l’organització d’un programa de recerca 
segons els imperatius d’elaboració d’una 
contraproposta alternativa a la ideologia 
historiogràfica dominant. Ideologia que 
deriva en estratègies polítiques 
contranacionals (disfressades, sovint, de 
progressia cosmopolita).

Del programa intel·lectual que deriva de 
l’estreta relació entre modernitat i 
contemporaneïtat definit per Eva Serra es 
desprèn que el lligam ‘recerca’/’lluita’ no 
prové, és clar, del no res. La tradició cultural 
familiar, la consciència de l’origen de classe 
popular i de comunitat de barri, la formació 
parauniversitària dels impagables Estudis 
Universitaris Catalans, la lluita universitària 
amb el FNC, els referents ideològics 
vuitcentistes (Narcís Roca i Farreras), el fil 
historiogràfic republicà minoritzat per 
l’estatus universitari (Rovira i Virgili, Ferran 
Soldevila i Fèlix Cucurull), els assaigs 
civilment crítics (Nosaltres, els Va- lencians), 
l’adscripció a un marxisme no pas abstracte, 

sinó arrelat a transformacions revolucionàries del Principat (Josep Soler 
Vidal assabentà la historiadora del Decret de les Col·lectivitzacions) 
expliquen el perquè de la confluència, en Serra, del compromís cultural   
i del compromís polític (molt ben reflectit en l’article “Una memòria 
personal de la postguerra i la transició”).

Tot    aquest   bagatge,   configurat i pastat per l’Eva Serra i els seus 
germans – Blanca i Josep de Calassanç –, amb el rerefons de les vivències 
del pare, l’arqueòleg, Josep de Calassanç Serra i Ràfols, explica que la 
síntesi ‘teoria’/ ‘pràctica política’ requereix, com a contrast comparatiu, 
una lectura historiogràfica indagatòria de la trajectòria política 
d’historiadors liberals com Jaume Vicens Vives i la seva concepció 
“entrista”, per reformadora, en la història de les noves elits econòmiques 
espanyoles que es formaven als anys seixanta al si dels cercles de poder 
franquistes tecnocràtics (“La història moderna: grandesa i misèria d’una 
renovació”).

El recorregut d’aquesta trajectòria portà a la denúncia de la identificació 
– comuna al PSUC-PCE, PSOE – entre ‘fi del franquisme -‘fi de la 
dictadura’- reforma política constituent - fi de la vindicació nacional, 
“closa” en l’estatut d’autonomia.

Una lectura detinguda del capítol “Independentisme i nacionalisme 
d’esquerres” permet de recórrer les aportacions d’una militància 
independentista (cinquanta-sis anys de dedicació, no pas exempta de 
repressió policial) davant els tripijocs tacticistes que permeteren, en part, 
el cop militar del 23-F de 1981, el qual explica l’ascensió dels 
social-demòcrates espanyols (1982) amb una renovada política 
repressiva d’acord amb els interessos de mercat derivats de la 
modernització de les forces productives capitalistes.
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D’altra banda era evident que aquesta nova 
etapa de democràcia policial necessitava 
legitimar-se amb nous referents històrics. 
Heus ací la vinculació apologètica entre 
l’absolutisme dels borbons i la 
modernització de les estructures polítiques 
que se’n derivaren d’ençà de noves 
interpretacions del “1714” i la “Nova Planta”. 
Aquest aspecte, no gens menor, origina el 
treball col·lectiu – que hauria de ser de 
lectura obligada als instituts i a les facultats 
de ciènces socials – “L’historiador dalt del 
caval””, anàlisi al voltant de la crítica del 
concepte de modernitat, modernització i 
política assimilacionista de Felip V en 
contraposició a una institució concebuda, 
per a un tipus d’historiador d’estat (J. Elliott), 
com a “arnada”. Era el qualificatiu que volia 
“sintetitzar” la capacitat de representació de 
la Diputació del General.

Hi ha un darrer aspecte que constitueix una 
gran aportació del mestratge de l’Eva Serra: 
mai no estalvià temps per a la formació de la 
militància de l’esquerra independentista. No 
concebia que el treball teòric adreçat al 
partit (necessitats teòriques de 
l’organització) no hagués de ser rigorós, fet 
que constitueix una altra lliçó política.

L’Eva no era un intel·lectual tradicional, 
allunyat del batec del temps col·lectiu, ans la 
doble dimensió del treball que la 
caracteritzà: treball de recerca acadèmica i 
síntesi historiogràfica i ús i lectura política del 
capital intel·lectual acumulat, comporta que 
la conjuntura política present potenciï 
aquesta relació, si és que volem assolir la 
‘revolució catalana’ republicana. I és que no 
se sap del cert si, massa sovint, plataformes 
(ANC, OC) i partits (ERC i JCAT) ignoren que 
avui som on som – i són on són (o hi creuen 
ser) – perquè en temps de foscor hi hagué 
saó, com ens ensenya la trajectòria de l’Eva 
Serra.

L’estudi, la reflexió, la relació passat-present, 
ha estat preponderant en la tasca 
intel·lectual de la historiadora. Una manera 
de reproduir el seu mestratge és projectar, 
per tant, la relació entre anàlisi comparativa i 
perspectives de lluita.
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Els  silencis que la nostra companya Mireia ha 
trencat en el seu llibre ens interpel·len 
profundament com a dones militants. 
Militem conscients que no ho fem en igualtat 
de condicions que els nostres companys. Ells 
son més, hi han sigut sempre, han dissenyat 
la manera de fer política. Els tempos, les 
actituds perquè t’escoltin, l’oblit vers 
determinades tasques imprescindibles, les 
xarxes de confiança. Dia a dia, ens esforcem 
per escombrar aquestes diferències i fer-nos 
valdre més enllà de la quota que maquilla les 
organitzacions.

Ressenya del llibre
“Trencar el silenci”
de Mireia Boya

de l’Àrea Feminista i
LGBTI de Poble Lliure
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La Mireia parla de la dinàmica esgotadora 
de les institucions, de la seva experiència 
al Parlament, de com van fer possible el 
referèndum gràcies a la sororitat entre les 
dones dels diferents partits, de l’oblit que 
han patit les preses i exiliades, però també 
del seu dia a dia com a dona, de la seva 
família, de la seva malaltia. El patriarcat ha 
volgut separar l’àmbit públic i privat de la 
vida, com si això fos possible, com si no 
cavalquéssim fent malabars per 
encaixar-los, discretament, en silenci. Les 
frases de la Mireia ens demostren que és 
possible i, de fet, imprescindible.

Però a qui haurien d’interpel·lar 
especialment els silencis que trenca la 
Mireia és als homes. Tristament, molts us 
heu quedat únicament amb el dubte de 
qui devia ser l’home que assetjava la 
Mireia. Segur que era un malvat molt 
poderós. No té per què. Nosaltres no ho 
sabem i no necessitem saber-ho. I és que 
sabem que podria ser qualsevol home i 
sabem que no hagués pogut assetjar 
sense la complicitat dels demés ni sense 
les maneres de fer política de les 
organitzacions, profundament patriarcals, 
que legitimen les accions de l’assetjador.

Maria Mercè Marçal també va escriure, 
reflexionant sobre la seva experiència com 
a dona al PSAN, sobre les inèrcies que cal 
trencar en la militància. De mirar més 
enllà d’allò visible, que ja sabem, i intentar 
identificar què és el que fem per inèrcia i 
dificulta les transformacions. És 
precisament això. Felicitem a les dones 
que es posen al capdavant de la política, és 
clar que sí, però som conscients de les 
dificultats d’adaptar-se a unes maneres 
de fer que històricament han beneficiat 
als homes? Tenim en compte aquest 
sacrifici? Fem alguna cosa per canviar-les?

Mentre nosaltres ens esforcem per anar 
trencant silencis cal que els homes actueu 
en silenci. Llegiu el crit de la Mireia que és 
aquest llibre o escolteu a les dones que 
teniu al vostre voltant i, en comptes de 
paraules de suport en públic i tuits o de 
preguntar per enèsima vegada  a les 
vostres companyes, penseu què podeu 
fer, en silenci, entre vosaltres, per trencar 
les inèrcies que us beneficien i que són 
violències quotidianes per nosaltres.

Aquesta ressenya no podria acabar sense 
unes paraules d’agraïment a la Mireia. Un 
far de valentia que ens il·lumina a totes i 
ens dona més forces per trencar silencis a 
casa, al carrer, a la feina, al bar i a Poble 
Lliure. La República Catalana serà 
feminista o no serà

Que els moviments polítics i socials avancin o 
retrocedeixin no depèn tan sols de les persones 
que els integren. Les crisis de l’ordre establert, les 
conjuntures polítiques o les correlacions de forces 
són  el marc de fons que permet que un projecte 
s’obri pas o que un altre perdi poder. Ara bé, sense 
la matèria primera, sense aquestes persones de 
carn i  ossos  que  són els i les militants, l’evolució i 
l’existència mateixa del moviment seria impossible. 
Per això resulten interessants els estudis que posen 
cara a les persones que, al llarg del temps, s’han 
carregat a l’esquena la responsabilitat d’aixecar, 
expandir o consolidar un determinat moviment o 
organització. Aquesta perspectiva no sempre és la 
que predomina en les històries dels moviments 
polítics, que sovint giren al voltant de la 
documentació oficial, els congressos, els 
posicionaments públics i, a tot estirar, la figura dels 
portaveus més visibles. Però, quan un estudi 
d’història política baixa al nivell local, la dimensió 
humana esdevé pràcticament ineludible.

Ressenya del llibre
“Fills de la vuitena”
de Ferran Dalmau i David Sancho

d’Albert Botran



Aquest és el valor de la feina que han fet 
Ferran Dalmau i David Sancho amb la seva 
reconstrucció de la història del moviment 
independentista a les comarques de Ponent 
en el llibre Fills de la  vuitena. 50 anys 
d’esquerra independentista a l’Aran, els 
Pirineus i Ponent (Pagès Editors). Una tasca 
que resulta d’interès més enllà d’aquest 
territori, precisament pels motius que he 
esmentat: representa posar noms i cognoms 
i veure com un moviment travessa el temps 
amb les seves vicissituds, alts i baixos, 
començaments i finals, gent que se’n va i 
d’altra que s’hi incorpora.

Al llibre trobareu alguns noms que són poc 
coneguts en les històries generals de 
l’independentisme i que, en canvi, tenen una 
importància cabdal en l’àmbit de Ponent. És 
el cas de Joan Culleré, veterà de l’exèrcit 
republicà, exiliat, militant del Front Nacional 
de Catalunya i una vegada retornat a Lleida, 
punt de referència clau per a antics i nous 
militants. De fet, el títol del llibre fa referència 
a la Regió VIII del FNC, “la més activa, 
nombrosa i, segurament, combativa de totes 
les agrupacions intercomarcals del partit 
degà de l’independentisme d’esquerres”.

Hi ha també molts episodis explicats que 
ajuden a fer-nos la imatge de la gent que va 
prendre partit per l’independentisme en els 
primers compassos del moviment, en 
quines lluites es van involucrar  i en quin 
context van haver de tirar-les endavant. 

Les dificultats de l’independentisme per 
obrir-se pas, una vegada la Transició ja havia 
repartit el poder, queden ben recollides 
quan s’analitzen les vicissituds de les 
candidatures en diferents eleccions. Un 
episodi interessant és la incorporació de 
candidats de la Franja a les llistes de 
Nacionalistes d’Esquerra al Parlament de 
Catalunya el 1984: un fet que va enfurismar 
l’espanyolisme franjolí i que va acabar amb la 
prohibició per part de la Junta Electoral (que, 
contràriament, no havia impugnat altres 
candidats d’altres territoris fora de les quatre 
províncies). Trigaria alguns anys més a 
emergir la CUP, que va tenir un primer nucli 
a Biosca i més tard a Torà, tots dos municipis 
de la Segarra, i que el 2007 es presentaria a 
Lleida, impulsada ja per una nova generació 
independentista, la que durant els anys 
noranta havia endegat els casals o el sindicat 
Alternativa Estel a la UdL.

En definitiva, una gran aportació per a tots 
els qui volem entendre com s’ha forjat 
l’independentisme i posar en valor totes les 
aportacions militants, l’energia de les quals 
és la que ha sostingut i ha fet créixer el nostre 
moviment.

Resulten sorprenents lluites pageses com la 
dels colons de Montagut (Alcarràs, Segrià), 
que treballaven la terra en règim de parceria 
i que a finals dels vuitanta l’empresa Vall 
Companys volia desallotjar. Van comptar 
amb el suport del Moviment de Defensa de 
la Terra en mobilitzacions molt combatives.

Les comarques de Ponent també van forjar 
militants de la lluita armada 
independentista. Primerament, els joves de 
l’FNC que van passar a la clandestinitat amb 
el que s’acabaria anomenant Exèrcit Popular 
Català (EPOCA): noms com Lluís Montserrat, 
Carles Sastre, Montserrat Tarragó o Aleix 
Renyé.  Alguns d’ells passarien a Terra Lliure, 
organització que també va tenir presència a 
Ponent amb accions que van començar en 
el camp ecologista (per exemple, contra la 
construcció del pantà de Rialb) i que van 
tenir una indesitjada primera i única víctima 
mortal, a les Borges Blanques el 1987. I un 
lleidatà com Xavier Barberà forma part dels 
independentistes que van aconseguir la 
primera condemna contra l’Estat espanyol al 
Tribunal d’Estrasburg.

En el camp de la llengua se’ns donen a 
conèixer les campanyes per catalanitzar la 
premsa lleidatana, que van tenir un primer 
èxit amb la creació per part del grup La 
Mañana de La Veu de Lleida. I també una 
bonica experiència de mitjans de 
comunicació populars, amb la història de 
Ràdio Ponent.
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Albert Botran.
Diputat de la CUP al Congrés
espanyol i militant de Poble Lliure



Població, data de naixement. Estudis i 
professió. Un interès personal que 
destacaries. Un lema de lluita.

Vaig néixer el 1972 a Barcelona, tot i que 
la meva família és del Camp de 
Tarragona.

Tinc  estudis  de  Disseny  Gràfic  i 
Antropologia Social i Cultural. 
M’agrada tot allò relacionat amb el 
coneixement de la humanitat, les 
estructures socials, les llengües i  la 
seva relació en la construcció de 
col·lectivitats solidàries i, especialment 
els drets humans.

Com a lema personal de lluita, diria que 
‘és possible canviar les coses si ho fem 
plegats’
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Secretari General

de la Intersindical-CSC



Primer de tot, enhorabona en nom de 
Poble Lliure per haver accedit a la 
Secretaria General de la Intersindical.

Gràcies companys i companyes de la 
redacció de La Veu i de Poble Lliure. Em 
sento proper a totes les organitzacions 
que miren de transformar la societat en 
una de justa, solidària i lliure sense 
sectarismes i amb mirada àmplia. Trobo 
molt interessant l’experiència política i 
social del Frente Amplio de l’Uruguai i 
figures com els expresidents José Múgica 
o Evo Morales, que expressen la voluntat 
de donar un tomb real a les relacions de 
desigualtat social per mitjà del concurs 
d’amplis sectors.

A nivell d’anàlisi social, polític i històric 
transformador penso que en Josep 
Fontana és una font imprescindible, i fa 
temps que segueixo el discurs sobre 
economia i polítiques públiques 
productives des d’una perspectiva 
marxista de n’Antoni Soy.

Sindicalment penso que la Confederació 
Intersindical Gallega (CIG) és un bon 
referent per la seva capacitat de construir 
poder popular real des d’una visió 
independentista i de classe. Tenen ara per 
ara 80.000 afiliats, i són el principal 
sindicat de Galícia en un país amb 2,7 
milions d’habitants.

També observo amb atenció el paper que 
està tenint el Sinn Fein a Irlanda i Die Linke 
a Alemanya.

Què va representar l’octubre  de 2017 per la 
Intersindical? Va créixer la consciència de 
la necessitat de construir un sindicat 
independentista fort?

L’octubre de 2017 va significar la 
culminació d’una acumulació de forces, 
insuficient, dins un procés històric de 
sobirania i transformació social que està 
vivint el Principat de Catalunya.

A mi no m’agrada jutjar fets o persones. 
Procuro remetre’m als fets, que és el que 
ens permet aprendre d’allò que s’ha fet, 
d’allò que ha passat i d’allò què podem fer 
ara i en el futur. El que és clar és que la 
centralitat social i política d’aquest cicle 
històric es resumeix en els conceptes de 
‘sobirania’ i ‘benestar’ i cal que hi hagi els 
instruments per canalitzar-ho.

Els fets de 2017 demostren que cal 
acumular més força social, econòmica, 
cultural i política per aconseguir un marc 
polític (laRepública Catalana 
Independent) que garanteixi el benestar 
de les majories socials del país en un 
entorn global de canvis on la sostenibilitat,  
la igualtat real de gènere, la redefinició del 
treball i les relacions de producció són 
cabdals pel futur de la humanitat.
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Des d’aquest punt vista, penso que 
basant-me en els fets, si hi hagués hagut 
una força sindical republicana prou gran 
compromesa en la transformació potser- i 
dic potser perquè com deia no 
m’interessa fer de jutge a pilota passada – 
hauria estat més viable guanyar posicions 
en aquest conflicte, que és llarg i no 
immediat. Un sindicat no es crea d’un dia 
per l’altre i als Països Catalans anem tard. I 
per tant la feina pedagògica que s’hagués 
pogut fer als centres laborals durant 
decennis, i especialment els anys previs al 
2017, creant seccions sindicals 
republicanes per guanyar drets i construir 
contrapoder popular no es va fer. I ho vam 
pagar amb la manca d’acumulat l’octubre 
de 2017 i el resultat que tothom hem vist.

Certament, la Intersindical ha crescut 
moltíssim durant els últims dos anys. Ens 
ho podries il·lustrar amb xifres perquè ens 
en puguem fer la idea?

La Intersindical es crea als 90, provinent de 
diversos processos del sindicalisme 
nacional i de classe que bevien del llegat 
de Solidaritat d’Obrers de Catalunya (SOC) 
fundada el 1958. Fins el 2017 l’afiliació 
fluctuava al voltant de 1500 treballadors i 
treballadores i uns 200 o 300 
representants sindicals als centres de 
treball segons el període. Hem de tenir en 
compte que al Principat de Catalunya, els 
sindicats estatals CCOO i UGT sumen vora 

300.000 afiliats i dels 50.000 representants 
sindicals en tenen prop del 85%.

A 2018 hi havia 2600 treballadors i 
treballadores afiliades a la Intersindical i 
uns 400 delegats. Ara per ara hi ha una 
afiliació que supera les 5500 persones i 
1000 representants als centres de treball. Ja 
som el cinquè sindicat (érem el 9è) i hem 
de seguir treballant per ser el 4rt a curt 
termini i el 3er a mig termini. Volem 
normalitzar el panorama sindical del país, 
com passa a Còrsega, Galícia, Nova 
Caledònia, el País Basc o el Quebec on els 
sindicats transformadors i arrelats al país 
són majoritaris.

El ritme de creixement segueix i cal dotar el 
sindicat de les estructures organitzatives, 
de l’estratègia i el discurs adequat per fer el 
salt a esdevenir una opció real pel conjunt 
de les majories treballadores d’aquest país.



El sindicat ha fet un primer pas molt 
important, però encarà esteu molt lluny de 
les quotes de representació i afiliació dels 
sindicats del règim. Com us plantegeu 
arribar al proper cicle electoral sindical 
(2023)?

Hi ha diversos reptes que hem de saber 
comunicar al conjunt de l’afiliació, però 
sobretot al conjunt de la gent treballadora 
d’aquest país. Hi ha gent que es pensa que 
la classe treballadora són uns senyors (i 
remarco això) amb una granota blava de la 
Seat. Però no és així. Més del 80% de la 
població és treballadora que depèn d’un 
salari o és autònoma precària, està ocupada 
a tots els sectors productius i són dones, 
joves, d’aquí i de més enllà. Prop de 3 
milions de persones al Principat depenen 
d’un salari i 545.000 són autònomes. 
D’aquestes darreres, 300.000 són el nou 
precariat resultant de la desregulació del 
mercat laboral del PP i el PSOE d’aquests 
darrers 30 anys.

L´índex d’afiliació sindical a Catalunya és 
baix, és del 12% de la població activa. A 
Galícia i al País Basc Sud arriba gairebé al 
20% perquè els sindicats del país van a 
guanyar drets i no a desprestigiar el 
sindicalisme. Però aquí som com a 
Espanya, amb índexs baixos d’afiliació lluny 
de la mitjana europea. Als països nòrdics 
l’índex d’afiliació sindical- tot i que el model 
sindical és diferent- és d’entre el 67% i 64%. 

La mitjana europea és del 26%. I per tant 
queda provat que com més afiliació 
sindical, més drets i més benestar pel 
conjunt de la població.

Dit això, el 2023 hem d’arribar amb la 
maquinària interna en ple funcionament, 
ben organitzada i amb un discurs clar; som 
aquí per ser una eina útil i eficaç pel 
conjunt de la gent, per guanyar drets i 
poder canviar el nostre futur i empènyer 
per la República Catalana. Hem de 
comunicar bé el nostre missatge 
transformador i fer entendre que la gent 
s’ha d’organitzar a la feina si volem canviar 
les coses i aportar en aquest projecte 
il·lusionador que és construir una 
República de les persones i no d’unes elits.

El 2023 hem de fer un nou pas que ens 
consolidi com una opció sindical real en 
aquest país.

La posició sobre la concertació social 
marcarà la diferència entre la Inter i els 
sindicats del règim. Quina posició teniu al 
respecte?

La Intersindical creiem en el diàleg i la 
negociació. Sempre cal parlar, arribar a 
acords i avançar en aquesta vida.

Nosaltres volem guanyar drets perquè fa 
que la gent visqui millor. Per guanyar drets 
és necessari que tinguem molta força als 
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centres laborals, amb gent organitzada a 
les seccions sindicals i així poder fer la 
suficient pressió per poder seure a negociar 
les condicions sociolaborals en una 
empresa, en un sector, en un territori o al 
país sencer.

Negociar o concertar per no avançar o 
posar pedaços no té gaire sentit. No és el 
nostre model. Per això, com deia, és 
fonamental que tothom entengui que els 
drets no es guanyen posant un euro a una 
màquina expenedora o fent una piulada a 
Twitter. Se’n guanyen sent molts a les 
seccions sindicals, mobilitzant-nos quan 
calgui o creant caixes de resistència per 
quan fem vaga. Així podrem seure a 
negociar en igualtat de condicions.

Històricament, als Països Catalans, mai no hi 
ha hagut un sindicalisme nacional i de 
classe hegemònic. Ni encara ara, malgrat la 
majoria política independentista. Com ho 
explica?

Les primeres experiències de sindicalisme 
nacional i de classe de nacions sense Estat 
són al País Basc i al Quebec a principis del 
segle XX, però l’eclosió important és a partir 
dels 70 i 80 a Còrsega, Sardenya, Martinica, 
Guadalup, Guaiana, Vall d’Aosta, Galícia, 
Nova Caledònia i el mateix País Basc. Als 
Països Catalans, l’única experiència amb 
certa presència fou la Solidaritat d’Obrers 
de Catalunya fundada el 1958. Però no va 

reeixir. Ara és quan sembla que estem 
començant a redreçar aquesta anormalitat.

Hi poden haver diversos factors històrics, 
socials, econòmics i culturals que 
influeixen. Però la principal raó del perquè 
no hi ha hagut una expressió sindical 
pròpia i de classe als Països Catalans és 
bastant senzilla; la majoria de moviments 
polítics i socials transformadors de nacions 
com Còrsega, Galícia, el País Basc o el 
Quebec, per exemple, van tenir sempre clar 
que calia apostar per expressions sindicals 
pròpies perquè la majoria de gent ha d’anar 
a treballar cada dia i has de defensar-ne els 
drets i acumular força.

Aquí això no va passar. I es va perdre el tren. 
Ara es comença a notar algun canvi i ens en 
sortirem. Però encara n’arrosseguem les 
conseqüències.



Per cert, quina relació té la Intersindical amb 
els altres agents sindicals dels Països 
Catalans?

Fora del Principat tenim força sintonia amb 
la Unió Obrera Balear i bona relació amb 
STEi-Illes i Intersindical Valenciana.

Al Principat la pregunta es podria fer a 
l’inrevés; quina relació tenen la resta de 
sindicats amb nosaltres? D’ençà del nostre 
creixement la majoria de sindicats, siguin 
grans  o petits, han tingut una actitud molt 
agressiva cap a la Intersindical-CSC. Primer 
durant les vagues fent-ne boicot mentint 
directament sobre la seva legalitat. Després 
estenent el relat lerrouxista que som la 
‘Interpatronal’ i ara ens trobem a tots els 
sectors productius -públics o privats- que 
els sindicats autonòmics intenten impedir 
la celebració de les eleccions sindicals on hi 
concorrem amb retards reiterats, 
impugnacions o qualsevol altra excusa.

Però és inevitable que arribem als centres 
laborals del país. La gent ens ho demana 
contínuament.

I a nivell internacional?

A nivell internacional tenim una bona xarxa 
de sindicats amics gràcies a la feina que 
hem fet durant força anys. Hem participat 
de fa anys a la Plataforma de Sindicats de 
Nacions Sense Estat (PSNSE) i la Federació 

Sindical Mundial, on fa poc hem aconseguit 
crear la Coor- dinadora dels Pobles on s’hi 
agru- pen sindicats independentistes.

També hem estat participant d’una nova 
iniciativa prou interessant, l’Assemblea 
Sindical Mundial, que aplega sindicats de 
totes les federacions internacionals i pretén 
agrupar forces per defensar els serveis 
públics i els sistemes de protecció social per 
superar les escomeses del capitalisme 
durant la Covid.

Hem treballat força anys al costat 
d’activistes i sindicalistes de Colòmbia, 
Bolívia o l’Equador i hi tenim molts llaços 
creats, especialment amb sindicats que 
apleguen treballadors rurals, moviments 
socials i organitzacions de drets humans.

Tenim una relació excel·lent amb el 
principal sindicat de Galícia, la CIG, i 
compartim moltes iniciatives amb ELA i 
LAB del País Basc. Amb la Confederació 
Sindical Sarda (CSS) i el Sindicat de 
Treballadors/es de Còrsega (STC) o el 
Sindicat de Treballadors/es de la Vall 
d’Aosta (SAVT) hi tenim una relació històrica 
fraternal.

Hem obert darrerament relacions molt 
interessants amb la Central de 
Treballadors/es de l’Argentina (CTA 
Autònoma) i la Central Unitària de 
Treballadors/es de Xile.
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A part del creixement i arrelament del 
sindicat, quines són les seves principals 
prioritats com a Secretari General?

Jo penso que la Intersindical és una eina que 
ha de ser útil. I penso que perquè ho sigui ha 
de ser un projecte col·lectiu. Un projecte 
col·lectiu és una espai de responsabilitat 
compartida on les persones que hi són 
implicades en tots els nivells tenen uns 
valors ètics comuns com el respecte, 
l’honestedat, el treball o l’equanimitat.

M’agradaria superar el concepte que han 
creat els sindicats autonòmics on les 
organitzacions sindicals són pràcticament 
gestories de bufets d’advocats, de 
proveïdores de serveis o de descomptes a 
comerços.

No m’agrada aquest model perquè 
distorsiona la funció transformadora que té 
un sindicat. Nosaltres hem d’acompanyar, 
assessorar, informar i formar i també 
mobilitzar-nos quan calgui per guanyar 
drets i crear consciència col.lectiva. Però això 
ho hem de fer tothom. Perquè el sindicat és 
tothom, des de la secció sindical, passant 
per una federació fins a la gent que té més 
responsabilitat.

Em plantejo, per tant, construir una 
organització on la gent se senti a gust 
perquè pot participar i totes les veus i 
aportacions són escoltades.

Una organització que fugi del 
corporativisme i l’egoisme i sigui un 
exemple dels millors valors col·lectius 
fraternals i solidaris de la història de la 
classe treballadora. Finalment em plantejo 
fer arribar el projecte col·lectiu de la 
Intersindical al màxim de centres de treball, 
al costat de tota la gent que m’acompanya, 
per començar a ser l’opció sindical que 
canviï el futur de les nostres vides.

Per acabar: quin rol pot jugar el sindicat 
independentista en el retrobament i avenç 
estratègic del moviment d’alliberament 
nacional?

L’alliberament nacional del Pasos Catalans i 
la independència del Principat de 
Catalunya és un procés d’acumulació de 
forces on hi intervenen actors polítics, 
socials, cívics, econòmics, culturals i també 
sindicals. Si el sindicalisme nacional i de 
classe és al màxim de centres laborals del 
país, fent acció sindical en favor de la gent, 
pot fer la funció pedagògica de construir 
consciència per transformar el futur.

I això sí que és eixamplar els suports per 
avançar cap a la independència i la justícia 
social. Sobta que encara hi hagi algú que 
no entengui.

Que la gent treballadora s’organitzi al 
sindicalisme nacional i de classe és cabdal 
pel futur d’aquest país.



www.poblelliure.cat


