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Any rere any, commemorem una derrota militar i política que esclafà les llibertats catalanes, a la 

vegada que possibilitava un projecte anomenat Espanya. De manera similar, i amb les particularitats de cada 

context, torna a passar l’any 1939 i altra vegada el 1978. I com que fa temps que no ens oposem a aquesta 

inèrcia històrica, tornem a entregar la sobirania nacional en favor dels interessos particulars de les 

minories dirigents, autòctones i foranes.   

En aquesta diada nacional és tradició veure desfilar la classe política autonòmica d’ un i altre signe, 

escenificant una festivitat folklòrica amb discursos “patrioters” i promeses que ja ningú creu. Els partits 

polítics del Principat asseguren defensar els drets nacionals, sobretot en dates com aquestes, mentre que, per 

un costat, segueixen jurant obediència a la constitució i a la monarquia espanyoles, i per l’ altre 

acompleixen els mandats neoliberals que imposa el gran capital i la UE.  

Ens volen fer creure que Madrid és l’ únic responsable de la nostra situació com a país i com a poble. 

La principal negació de la sobirania catalana no prové ni de Madrid ni de París, sinó dels que 

governen i legislen des de Barcelona, València, Palma i Perpinyà, i des de la majoria d’ alcaldies. No 

han volgut assumir mai la construcció nacional, que significa prendre decisions sense el vist i plau de qui t’ ho 

nega. I tampoc entenen que la sobirania d’ un poble no és només cosa de banderes i territorialitat 

administrativa, sinó que fa referència a totes aquelles qüestions que afecten al conjunt de la 

ciutadania, com ara l’ economia, la sanitat, l’ educació, el model energètic o les garanties socials.  

Progressistes o conservadors, catalanistes o espanyolistes, els partits han estat responsables, durant 

dècades, de les retallades socials, del desballestament del sector públic, dels privilegis que suposen càrrecs i 

retribucions, tot legislant en favor dels poderosos. Ara, a més, malvenen precisament els recursos estratègics 

que ens podrien treure de l’ actual situació. I quan la gent protesta per tot aquest desori, què fan? Responen 

amb repressió, que per això no estalvien diners, diners de tots i totes. Aquesta és la seva democràcia: 

carregar sobre les classes populars la responsabilitat i les conseqüències de l’ especulació 

econòmica, la corrupció política i la mala gestió dels recursos públics. Tinguem-ho ben clar, les forces 

polítiques tradicionals i el parlamentarisme burgès, no ens conduirà mai a l’empoderament col·lectiu que 

necessitem com a persones, com a treballadores i com a catalanes.  

Requerim un moviment polític que trenqui amb el model actual des de tots els fronts 

possibles, tal i com han hagut de fer molts països. Aquest és el plantejament de l’Esquerra 

Independentista (EI), que aposta per les Candidatures d’ Unitat Popular (CUP) com a eina de canvi 

social. Eina que se suma a altres organitzacions que s’ especialitzen en diferents lluites sectorials: la 

sociolaboral i sindical mitjançant la COS (Coordinadora Obrera Sindical), la lluita juvenil amb Arran, la 

lluita estudiantil amb el SEPC (Sindicat d’ Estudiants dels Països Catalans). Compta també amb les 



propostes estratègiques d’Endavant –Organització Socialista d’ Alliberament Nacional- i de l’MDT 

(Moviment de Defensa de la Terra), i al seu torn, Alerta Solidària fa una defensa jurídica i política de la 

militància quan rebem la inevitable repressió mediàtica, policial i judicial. L’ Esquerra Independentista, és i 

serà present en reivindicacions nacionals i socials, com poden ser el dret a l’ autodeterminació, el 

feminisme, la defensa del territori, de la llengua i de la cultura catalanes i dels drets de les classe treballadora o 

el de la solidaritat amb pobles i exemples revolucionaris d’ arreu del món. Venim de lluny i anem més lluny 

encara, amb unitat popular avançarem cap a la independència i cap al socialisme, cap a un govern 

del poble que pugui fer front a l’ ofensiva neoliberal actual. 

Com si les crisis capitalistes fossin una excepció enlloc d’una norma, CiU –un partit català- està 

accelerant la destrucció de l’ estat del benestar i el seu caràcter públic. El interessos de la burgesia catalana 

estan passant per sobre dels drets de la classe majoritària, la classe treballadora. La nostra comarca 

tampoc se n’ escapa: l’ atur, la pèrdua de drets laborals i les retallades en despesa pública al Baix 

Llobregat poden sentir-se, cada dia, com a la resta del país. Però no patiu, els governants ens tenen 

preparada la solució: Eurovegas. Un macrocomplex que ferirà de mort el Delta del Llobregat i la seva 

activitat productiva. Ens volem fer empassar un projecte propi d’ una dictadura bananera. I tot això mentre les 

conseqüències del pla Caufec no han acabat. Recordem que 9 persones que es van oposar a aquest pla d’ 

especulació urbanística a Esplugues estan pendents de judici, 6 d’ elles amb peticions de presó. 

  

Segueix vigent el crit de “visca la terra, mori el mal govern”, hem de seguir lluitant per la terra i pel 

territori, literalment, tal i com ens ha tocat fer-ho en tantes ocasions al llarg dels temps. Perquè no es tracta 

tan sols del que vam perdre fa tres segles, sinó del que estem perdent avui, ara i aquí, i que determina 

els horitzons de futur del nostre poble. 
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