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Col·leCCió sud

sud és el que en cada absorció del capital 
s’escapa.
sud és el que ens permet que la història 
es tanque.
Aquesta col·lecció tracta d’abordar una 
perspectiva política des de, al i per al 
sud, amb tots els seus significats: cultu-

rals, geogràfics, socials, econòmics, etc. perquè el sud sem pre ha 
estat fora del centre de les nostres representacions, justament per-
què el sud és allò que descentralitza. un sud que, fins i tot, està 
més enllà dels podrits mercats alternatius.
Ací es reclama el sud de tots els pols: l’autonomia en la creativitat, 
la crítica i la praxi polí tica. es des d’aquests paràmetres socials des 
d’on neixen els relats històrics que perme ten parlar desperança. 
perquè l’esperança és, de moltes, la millor virtut de la resistència. 
pensar-nos com a «sud» implica analitzar les formes en què es 
construeix un món no manipulat, del nord, on la realitat es mou 
al voltant d’uns interessos particulars i inter fereix la possibilitat 
de qualsevol tipus de món comú, compartit. pensar una política, 
d’aquest mode, del sud no parteix tan sols d’una constatació de la 
desigualtat geo-política (que travessa qualsevol territori limitat), 
sinó d’una experiència sentida en la lluita local i diària. perquè és 
des d’ací, des del dia a dia, on és radical la pregunta política pel 
sentit de la lluita i la construcció d’un món digne. sud és el que 
ocorre quan allò local parla amb la seua pròpia veu.
Aquesta col·lecció, al capdavall, pretén recollir a mode de mapa 
aquestes experiències de resistència local i preocupació pels modes 



de viure en clau col·lectiva; els problemes de la política territorial, 
cultural i lingüística; anàlisis de les tensions per l’autonomia en 
els moviments socials i, en definitiva, els cúmuls d’esdeveniments 
que se solen menysprear en els grans plans estatals i els fluxos de 
la borsa. Allò que es vol fer desaparèixer, en aquesta guerra civil 
silenciosa, a còpia de policia, mass media i obediència.
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Intro
Apuntem des del sud
Jordi Garcia miravet

Algunes notes sobre el format

el llibre que teniu a les mans pretén donar veu a diversos col-
lectius i persones del país Valencià pel que fa al «procés sobiranis-
ta» que s’ha encetat al nord del sénia. Cal dir que hem intentat 
representar el màxim nombre de comarques valencianes i les di-
verses sensibilitats ideològi ques i sectors des dels quals es genera 
valencianitat (política, musical, cultural, etc.). A més, hem volgut 
equilibrar la balança de l’autoria dels textos pel que fa al gènere.

Val a dir, però, que el resultat del llibre no s’ha ajustat als nos-
tres propò sits en aquest aspecte ja que, per uns motius o per uns 
altres, unes comarques tenen més representativitat que altres i no 
han escrit tantes dones com ens haguera agradat. Quant a aquest 
últim fet, cal fer palès que les relacions de poder originades pel 
patriarcat es reprodueixen als moviments socials i sovint es mani-
festen a l’hora dopinar (escriure, debatre...).

si ens endinsem a l’interior del llibre ens trobarem amb una 
recopila ció de vint-i-un textos que parlen sobre la realitat del prin-
cipat català, però que, de retruc, també fan referència a casa nostra 
perquè —no ho oblidem— el procés, d’una manera o un altra, in-
flueix en la societat valen ciana. els textos estan ordenats geogràfi-
cament de sud a nord, tenint en compte la procedència dels autors 
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i les autores. d’aquesta manera hem atorgat més importància al 
sud. Cal dir també que el llibre s’enceta amb el text d’un valencià 
del nord —del nord del sénia— que viu a Alacant (Cesk Freixas) 
i acaba amb el d’un valencià al nord que viu a Girona (toni Rico). 
Amb això, hem volgut fer visible que la frontera del sénia es pot 
trencar amb facilitat i que cal treballar en aquest sentit ja que, si 
ens pensem com a sud, en part és perquè som sud d’un tot més 
gran: els països Catalans. però entenem que, per a construir aquest 
tot, cal pensar-nos realment com a sud i, sobretot, des del sud.

La necessitat de pensar-NOS

la voluntat d’aquest llibre respon a la necessitat de pensar-nos, 
d’es criure sobre nosaltres i de construir a partir de nosaltres. el 
país Valencià necessita una cançó col·lectiva, al marge d’aquelles 
persones —i en contra seua— que han convertit la nostra terra en 
parc temàtic, venut al capital financer a canvi d’un tros del pastís.

«som del sud», cantaven els Obrint pas. «som del sud d’uns 
països sense nom», seguien. I és que pot parèixer que el projecte 
dels països Catalans s’esvaeix, ja que els catalans del nord estan 
fent camí per la seua banda. les realitats i els temps són distints 
i la consciència a un i un altre costat del sénia són també força 
diferents. el que el futur ens oferirà és una incògnita i les maneres 
d’afrontar aquesta situació des del país Valencià, molt diverses, 
com mostren els textos del llibre. Malgrat tot, el fet de pensar-nos 
com a sud ens fa part d’un tot. Construir la valencianitat com una 
part d’aquest tot potser és la manera més ade quada per a tornar a 
veure el nord.

A més de ser-ho en clau nacional, cal dir que som sud, perifè-
ria, dins de l’estat i en l’àmbit internacional. pel que fa a l’estat 
espanyol, aquest sempre ens ha maltractat i ens ha condemnat a 
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polítiques encaminades cap a la nostra extinció com a poble. pel 
que fa a europa, els països peri fèrics estan sotmesos a les políti-
ques neoliberals dels governs centrals i dels poders financers que, 
mitjançant les polítiques d’ajust, condemnen les classes populars 
a la precarietat i la misèria.

davant d’això, cal donar una resposta, seguint l’exemple d’al-
tres pobles del sud, com Amèrica llatina. pensant-nos com a va-
lencians, cons truint països Catalans, solidaritzant-nos amb altres 
pobles, lluitant dig nament des de baix i des de l’esquerra... apun-
tant des del sud!

Agraïments

Volem donar les gràcies a totes les persones que han fet possible 
aquest treball. A totes les que han escrit la seua visió del conflicte 
—en positiu— que ens toca de prop als valencians i valencianes. 

Betxí-Benimaclet, abril de 2015
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el procés IndependentIstA, 
de nord A sud: AutocrítIcA, 
dubtes I terrItorIAlItAt
cesk
Freixas
Valencià del nord
Alacant (l’Alacantí)
el juny de 2014 vaig començar a fer quilòmetres cap al sud del 
nos tre país fins arribar a la ciutat d’Alacant. Allí he viscut pràcti-
cament 8 mesos, fins que, per motius laborals, he hagut de tornar 
a viure al principat. Amb anterioritat, i amb regularitat, ja havia 
tingut l’oportu nitat de conèixer el país Valencià. Gràcies al meu 
ofici, he pogut recórrer moltes de les nostres comarques, i conèixer 
sociològicament la realitat del sud, mitjançant la feina que duen 
a terme desenes de col·lectius i entitats que treballen pel país, la 
cultura, la llengua i la transformació social. pràcticament cada set-
mana, per motius familiars o laborals,  enfilo el camí cap avall, en 
un intent tossut de trencar la frontera més invisible que existeix: 
la psicològica.

És de justícia començar pel començament: al principat no te-
nim ni idea de la realitat que es viu al país Valencià. el pacte cons-
titucional del 1978 va blindar aquesta incomunicació, agreujada 
per la instal·lació del pro jecte autonòmic, en aquella idea cen-
tralista de la refundació de l’estat espanyol basada en la menti-
da constatable del cafè per a tothom, una proposta política de 
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mínims que tota la burgesia i l’esquerra progres sista va acceptar i 
entendre com una aposta de futur. per al país, aquesta aposta s’ha 
traduït en la distància mental que ens separa, i ha desenca denat 
una territorialització terrible per a entendre el projecte comú dels 
països Catalans. els partits autonòmics van acatar la nova realitat. 
la transició i els mitjans de comunicació han fet la resta. I el 2015 
tenim el que tenim: una dificultat escandalosa per a reivindicar la 
nostra unitat cultural i lingüística, i una proposta política, la dels 
països Catalans, que suposa un mal de cap no només per a l’estat 
espanyol i francès, sinó també per a les nostres elits polítiques, i 
m’atreviria a dir, fins i tot, que per al propi projecte de l’esquerra 
Independentista.

estem molt acostumats a escoltar la justificació dels «ritmes 
polítics». I aquesta justificació només funciona per a aquelles en-
titats i partits que, en definitiva, han acceptat el marc autonòmic 
constitucional. en Marcel pich, de Mallorca, ja fa uns anys que 
s’alarmava quan sentia aquesta expressió, i s’afanyava a remarcar 
que no podem parlar de rit mes diferents perquè el país és una sola 
unitat: parlem el mateix idioma, la classe obrera pateix els matei-
xos atacs i defensem un mateix model de relacions econòmiques 
i socials. ell ho explicava partint de les «realitats electorals» diver-
ses i mutants que han viscut i viuen els països Catalans. Realitats 
electorals que, és evident, han condicionat la situació cultural i 
lingüística de cada territori, però que, no en va, han mantingut 
una mateixa manera de tractar les problemàtiques socials, en tant 
que es tracta de governs conservadors que defensen els mateixos 
interessos de classe, encara que la seva afiliació de sigles polítiques 
i nacional no siga exactament la mateixa. Això ha obligat l’esquer-
ra Independentista a matisar el seu discurs, i ho ha fet amb cam-
panyes que funcionen arreu del país, però que estan pensades per 
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a treballar cada realitat territorial i qüestionar l’acció dels diversos 
parlaments autonòmics.

però per què dic que el projecte dels països Catalans suposa 
un mal de cap per a la pròpia esquerra Independentista? perquè, 
parlant clar, suposa un desafiament a la pròpia proposta política 
de país. d’alguna manera, donar suport al procés d’independèn-
cia del principat de Catalunya és assumir el discurs dels «ritmes 
polítics», i acceptar aquell horitzó per fascicles que determina 
l’assoliment de la nostra indepen dència nacional mitjançant un 
mecanisme per fases. Fases condiciona des a la realitat autonòmica 
i, per tant, pel mateix pacte constitucional del 1978. Fases que 
no preveuen les més que plausibles conseqüències negatives que 
comportaria una primera independència del principat, en termes 
de repressió cultural i política, fora d’aquest territori. d’aques-
ta trista conclusió n’he pres consciència durant la meva estada a 
Alacant. si bé és cert que el moviment de l’independentisme re-
volucionari ha guanyat en maduresa, i ha crescut, en bona part, 
gràcies a l’encert dis cursiu del seu braç electoral, les Candidatures 
d’unitat popular, l’estratègia política global pot despistar a més 
d’una persona.

però anem a pams. l’esquerra Independentista fa anys que 
sortia als carrers amb el lema «sense autodeterminació no hi ha 
democràcia». no fa pas gaires mesos, també des dels mateixos es-
pais orgànics, es llançava la màxima de «sense desobediència no hi 
ha independència». la cruïlla actual ens demostra l’anticipació de 
molts debats que s’han acabat reproduint en el si del moviment 
independentista i en l’indepen dentisme sociològic, com a mínim 
al principat. el procés sobiranista catalunyès, però, ha ocupat 
pràcticament tota l’activitat de l’esquerra Independentista dels 
darrers anys, i ha condicionat campanyes políti ques i accions ar-
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reu dels països Catalans. I això despista. Hi ha una cosa claríssima: 
hem sigut els primers en defensar el dret d’autodetermina ció, i 
segurament som on ens pertoca, darrere de qualsevol mobilització 
popular que lluiti i treballi per aconseguir-ho. però això genera 
dubtes en la nostra anhelada construcció nacional, i el dubte ge-
nera més debat, que és imprescindible per a la creació de discurs. 
des del meu punt de vista, no es tracta, evidentment, d’oposar-se 
a cap procés que tingui com a horitzó un referèndum d’autodeter-
minació. segurament es tracta d’evidenciar les nostres mancances 
organitzatives, i la incapacitat d’incidir en la reivindicació dels pa-
ïsos Catalans en el conjunt de l’independentisme. es tracta, a la fi, 
d’assumir que ens calen, també, més espais d’autocrítica.

Al principat es té una visió molt reduccionista d’allò que repre-
senta al país Valencià. no fa falta voltar gaire per arribar a la con-
clusió que el nostre sud s’identifica amb els casos de corrupció, les 
grans obres faraòniques que han donat credibilitat i estabilitat als 
governs del partit popular, l’aeroport de Castelló i el caciquisme 
econòmic que ha impe dit, durant anys, qualsevol intent de can-
vi electoral. el procés sobiranista ha incrementat l’egocentrisme 
i el paternalisme de Catalunya vers els altres territoris del país, i 
aquest cúmul de prejudicis ha impedit veure’ns i tractar-nos amb 
igualtat de condicions. tal com si al principat no hi hagués ca-
sos de corrupció flagrants, obres faraòniques, aero ports fantasma 
i caciquisme a manta. Res més lluny de la realitat. És una ceguera 
alimentada durant dècades pel pujolisme i la consegüent aposta 
del catalanisme del seny, però també penso que, i és de justícia re-
conèixer-ho, hi ha hagut la incapacitat de l’esquerra Independen-
tista de convèncer sociològicament amb la reafirmació del nostre 
marc naci onal complert, i la insuficient incidència real en la classe 
treballadora. Això impossibilita que hi hagi una idea general que 
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vegi com a normal assumir aquest marc nacional, i es torna a de-
mostrar que l’aposta per l’àmbit sindical i laboral és clau. Que és, 
precisament, l’espai en què, com a moviment, segurament tenim 
més feina pendent per a fer. És essencial fer autocrítica, i entendre 
que la línia estratègica de la lluita electoral ha funcionat, relati-
vament, al principat de Catalunya, però que ha demostrat no ser 
estrictament beneficiosa (i no dic que sigui negativa) pel conjunt 
dels països Catalans, en tant que ha ajudat a ali mentar el discurs 
dels «ritmes polítics» i ha determinat moltes de les campanyes del 
moviment, que han demostrat no ser del tot funcionals pel país 
Valencià, la Catalunya nord, la Franja de ponent i les Illes.

Què pot passar, a partir d’ara? Quan bona part de la nostra 
acció està enfocada únicament en l’horitzó de sobirania pel prin-
cipat, al país Valencià (com en la resta de territoris) és possible que 
hi hagi un desencant, una desmotivació i una desmobilització, 
sobretot a dins de la pròpia esquerra Independentista. la sensa-
ció que tinc és que plana un cert cansament. un cansament que 
té l’explicació en un més que evident «oblit» que des del nord es 
té cap al sud. un oblit que es pot interpretar pel paternalisme i 
el centralisme amb el qual el principat de Catalunya, des de fa 
molts anys, hem entés el país. Cal no oblidar d’on venim, i seguir 
reforçant allò que ens ha donat fruits, que és l’organit zació popu-
lar i l’agitació social. Hem de seguir demostrant que la bur gesia i 
la seva defensa aferrissada del model capitalista ens afecta d’igual 
manera, i que, com a moviment revolucionari, hem de ser capaços 
de reafirmar-nos en la reivindicació nacional, entenent que és un 
projecte polític que posa en dubte la construcció dels estats espa-
nyol i francès, perquè precisament ataca els seus privilegis.

Mentalment, em situo en un futur estat català. Amb les matei-
xes fron teres que té la Comunitat Autònoma de Catalunya. I em 
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vénen al cap una bateria de preguntes imparables. Com actuarà 
l’estat espanyol amb tots aquells territoris amb qui hi compartim 
cultura i llengua? una pos sible independència regional generarà 
més resposta independentista al sud? O, per contra, desencade-
narà més repressió cap a l’indepen dentisme al país Valencià? el 
model lingüístic que defensarem per al principat és vàlid per al 
conjunt i la realitat cultural del país Valencià? si ara ja ens tro-
bem amb la dificultat d’interconnectar els països Catalans, des-
prés d’aquesta independència de la CAC serà més fàcil? O serà 
més difícil? de qui dependrà? novament de la burgesia catalana, 
que ha obviat la construcció nacional? tindrem capacitat, com a 
esquerra Independentista, d’aglutinar el moviment anticapitalista 
i postindependentista per a defensar el nostre àmbit lingüístic, 
sobre el qual es constru eix el nostre marc territorial i polític? si 
les fronteres psicològiques ja hi són presents, què passarà quan hi 
sumem una frontera política?

Cal repensar-ho, i repensar-nos. Fa uns mesos, un avi de la Vall 
d’Albaida, després d’un concert em va dir: «o ens salvem tots, o 
no se salva ningú». A Catalunya obviem moltes coses. I l’únic pro-
blema és nostre: hi ha la mateixa distància entre Girona i Alacant. 
Curiosament, el trajecte s’ha fet més vegades a l’inrevés: d’Alacant 
a Girona. I mentre tinguem un país que no trepitgem, que no 
el viatgem, estem perduts. perquè seguirem sense conèixer-lo, i 
perquè funcionarem amb l’equivocació de l’estigma, que ens in-
habilita de tot discurs real possible. estic segur que ho podem fer 
millor, i que ens cal incidir de nou, amb molta més força, en l’or-
ganització popular de la classe treballadora, per tal que el nostre 
projecte polític s’entengui i no sigui vist com una quimera, sinó 
com una necessitat i un instrument per a salvaguardar la nostra 
llengua i la nostra cultura, però també els nostres drets col·lectius 
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més essencials. lluny del discurs de la identitat i de la història, 
ens pertoca acostar-nos encara més a la proposta de més justícia, 
democràcia i soli daritat que hi pot haver: la consecució de la plena 
sobirania. perquè podem ser una ajuda per a la resta de pobles que 
lluiten per la seva independència, nacional i econòmica. I perquè 
els territoris que con formen els països Catalans han de ser tractats 
d’igual a igual, sense paternalismes. perquè ho compartim tot.
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lA quotIdIAnItAt de les 
cruïlles hIstòrIques
Vicent
Galiana
ex-militant del sepc 
callosa d’en sarrià (la marina)
Com cada vegada que el calendari de la lliga creua a Barça i Reial 
Madrid, tornem a viure «el partit del segle». partits del segle en 
veiem, com a mínim, dos a l’any, però cadascun d’ells torna a pre-
sentar-se com el partit més important dels últims temps, perquè, 
segons diuen, serà ja, ara sí, el partit decisiu. Amb els anys t’acos-
tumes al fet que rere cada presen tació decisiva hi ha 90 minuts no 
vinculants en què, més enllà de gaudir de l’espectacle, el rellotge 
no s’atura, la situació no millora i res no canvia.

Aquestes presentacions grandiloqüents són, potser, excessiva-
ment nor matives al nostre dia a dia. Cada moment és l’últim; cada 
elecció és la definitiva; cada resultat serà el determinant. I després 
de cada moment, cada elecció i cada resultat, tot continua com 
abans. Res no ha canviat.

la convocatòria d’eleccions a Catalunya per al 27 de setembre 
produí que, pràcticament de manera sincronitzada, multitud de pe-
riodistes, politòlegs i analistes tiraren la vista enrere i presentaren 
el resultat final d’aquests dos anys de «moments històrics» com un 
cercle tancat: «senyores i senyors, estem al mateix lloc que el 2012».
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És obvi que la situació general de Catalunya ha canviat, i molt, 
en aquests dos anys però, a la vegada, sembla que se’ns tornen a 
presentar unes elec cions que, ara també, seran decisives i que, si el 
resultat n’és favorable, s’avançarà cap a un referèndum que, ara sí, 
serà el definitiu. la incredu litat creix de manera exponencial i el 
cansament comença a fer-se notar.

Aquest procés de transformació de l’esperança en eufòria i, 
posterior ment, l’eufòria en incredulitat s’ha viscut des de mul-
titud de visions i argumentacions a la societat catalana. la nova 
situació és esperança dora per a uns, desoladora per a uns altres, 
victoriosa per a uns pocs i la continuació del malson per a la 
resta.

És possible que al llarg d’aquests dos anys s’hagen fet alguns avan-
ços considerables, però s’han fet presents notables retrocessos que, 
sense lloc a dubte, han estat factors importants en el creixement de 
la incre dulitat social en el procés. en pocs mesos canviaren la Inde-
pendència pel dret a decidir i, de manera esperançadora, situaren 
la sobirania al centre del debat. «Com que Catalunya és una nació, 
Catalunya té plena sobirania i, en conseqüència, pot decidir per ella 
sola» afirmaven els sectors sobiranistes l’11 de setembre de 2013. 
però, prompte ens n’ado nàrem que la sobirania era aplicable única-
ment al model de relació de Catalunya amb l’estat espanyol. Com a 
poble tenien sobirania, sí, però limitada, controlada i guiada. la so-
birania que la concepció de nació els regalava no podia ser utilitzada 
per decidir sobre el model econò mic o energètic, per decidir dació 
en pagament, per decidir posar fi a la repressió sistematitzada i les 
tortures a les comissaries o per decidir municipalització de serveis i 
protecció social. I no podia ser utilitzada així perquè el propi procés 
d’institucionalització de la mobilització independentista havia pro-
vocat, o així se’ns ha pretès vendre, la reduc ció d’opcions polítiques, 
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la diferenciació binominal de la societat i la primacia d’un lluita 
sobre totes les altres.

la situació econòmica, els continus escàndols que agitaven la 
vida polí tica espanyola i l’anticatalanisme militant dels sectors es-
panyols més ultres donaren ales a un independentisme sociològic 
que durant un temps confià en el fet que la independència seria 
el motor de trans formació necessari per a pal·liar la situació que 
vivien. A la vegada, la institucionalització del procés, els escàndols 
que agiten la vida política catalana i l’aparició de noves (o no tan 
noves) opcions electorals que han aconseguit reconfigurar la con-
cepció de sobirania i instaurar-la en un discurs alegre i esperan-
çador, que confronta la incredulitat gene ral actual, poden haver 
estat alguns dels factors més importants de la reducció de capital 
polític de les dues forces parlamentàries que, fins ara, pretenien 
abanderar el procés.

d’altra banda, els continus intents d’homogeneïtzació de la 
societat catalana i la reconfiguració d’objectius a curt termini que 
situen «la unitat» com a fet prioritari ha produït l’exclusió d’am-
plis sectors socials que, malgrat seguir sentint-se independentistes, 
han donat l’esquena al procés oficial. s’ha avançat de la pluralitat 
popular a l’homogeneïtat institucional; de la conscienciació barri 
a barri, poble a poble, a la convocatòria de grans mobilitzacions 
centralistes; de las tasca diària d’explicar i convèncer les persones 
pròximes a l’evocació d’Obama o Merkel per, paradoxalment, de-
manar-los que defensen la sobirania del poble català.

Aquesta homogeneïtzació és especialment sorprenent, potser 
per la meua situació i implicació personal, al moviment estudi-
antil, fet que es va fer palès amb la formació de la plataforma 
estudiants 9n i la vaga estudiantil convocada per al 7 i 8 d’octu-
bre de 2014. Allí estaven, en ple procés d’aplicació de l’estratègia 
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universitària 2015, defensors de la privatització de la universitat, 
responsables de l’aplicació mitjançant la repressió del pla Bolonya 
i defensors de la universitat pública i popular compartint objec-
tius, discursos i pràctiques. un dels objectius princi pals de la mo-
bilització era, segons afirma el manifest d’estudiants 9n, donar 
imatge d’unitat de l’estudiantat i demostrat la capacitat de treball 
conjunt de diversos sectors estudiantils que, i no és cap secret, fins 
al moment havien estat dividits i, fins i tot, enfrontats.

unes discrepàncies pal·liades en la defensa d’un referèndum 
que no era el desitjat, en un escenari que no era l’esperat i amb una 
conjuntura que ningú no desitjava... però, «com és possible que 
qui defensa la demo cràcia i la sobirania no abone el referèndum?», 
proclamava un militant del FneC en declaracions als mitjans de 
comunicació, actuant com a portaveu d’estudiants 9n. però, com 
es possible que qui defensa la sobi rania i la democràcia ordenés 
als Mossos carregar contra el estudiants que protestaven contra 
Bolonya? però, com era possible que defensors de la democràcia i 
la sobirania signaren privatitzacions i retallades?

no era oportú fer preguntes incòmodes. no era el moment. 
Com era possible que el moviment estudiantil cedira una eina 
històrica com la vaga a una consulta popular no vinculant de la 
mà d’aquells que cele braven l’eu2015 en ple procés d’aplicació? 
perquè era un moment his tòric, cridaven. I, una vegada més, no 
canvià res.

Ara, com a valencians, observem l’evolució del procés a Cata-
lunya. de tot s’aprèn, diuen. tard o prompte, quan ens aplegue 
l’hora treballarem per no repetir els mateixos errors.
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el procés de sAnkArA: o 
nosAltres o el cApItAl FI-
nAncer
Jordi
Vila
membre d’Allioli i economia 21 
canals (la costera)

«Hem escoltat i aplaudit la primera ministra de no-
ruega quan va intervenir ací mateix. Va dir, ella que és 
europea, que tot el deute no pot ser reemborsat. Jo vol-
dria simplement completar i dir que el deute no pot ser 
reemborsat. el deute no pot ser reemborsat perquè, en 
primer lloc, si no paguem, els prestadors no es mori-
ran. estiguem segurs d’això. en canvi, si paguem, som 
nosaltres els que morirem. estiguem segurs igualment 
d’això. els que ens han conduït a l’endeuta ment han 
jugat com en un casino. Mentre ells guanyaven no hi 
havia debat. Ara que perden al joc, ens exigeixen el re-
emborsament. I es parla de crisi. no, senyor president, 
ells van jugar, ells van perdre, és la regla del joc. I la 
vida continua.»

Thomas sankara, discurs sobre el deute, 1987
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1. Introducció: un procés per a què? Un procés de processos

Comença l’any 2015, la famosa convocatòria del 9-n s’ha produït 
i unes eleccions plebiscitàries es veuen a l’horitzó, o almenys aquest 
caràcter volen atribuir-li la gran majoria de forces polítiques. les 
condemnes i aplaudi ments exagerats cap aquest procés han estat 
abundants des de totes les ban des, l’intent de criminalitzar o de 
santificar aquest procés no han permés una imatge d’aquest tal 
com és realment. Com en la majoria de processos socials, el veri-
table enteniment es realitza amb una anàlisi prudent i des d’una 
mínima distància que done una major amplitud de mirades.

entendre el procés des d’un binomi analític de bo/dolent ens 
situaria en una dinàmica simplista, que tal volta pot servir per als 
grans discur sos però no per a situar-s’hi dintre amb una posició 
clara i amb tota la complexitat d’aquesta posició. el procés s’ha 
situat, d’una banda, com un fet dolent o no desitjable des del punt 
de vista de la legalitat estricta que marca la Constitució i des d’una 
part de l’esquerra, tant des de l’espanyola com des de la catalana, 
com un procés purament controlat per la burge sia, com una cor-
rent de legitimació de Ciu. d’altra banda, des del discurs oficial 
de Ciu, amb el suport avergonyit d’eRC, se li dóna una capacitat 
quasi infinita al procés de regenerar i revertir la dinàmica actual 
de crisi capitalista i d’agreujament de les condicions socials de les 
classes populars.

en aquest escrit no serà la meua intenció entrar molt en aquest 
debat de quin discurs s’imposa a quin. A la vista de l’autor, la cai-
guda en ter mes de vots de Ciu indica que el procés no ha estat un 
bon escut per al sector conservador català. Com bé s’ha apuntat, 
hi ha un canvi d’hegemonia dintre del catalanisme: l’edat d’or del 
pujolisme s’ha aca bat. d’altra banda, no podem negar que dintre 
del procés hi ha una voluntat regeneracionista del règim encarna-
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da en els pactes d’eRC amb Ciu, justificat sempre sobre la conti-
nuïtat del procés. Aquest és doncs, per a l’autor, una correlació de 
forces en constant tensió: un procés de ruptura envers un procés 
de regeneració.

des d’aquest article la tesi que pretenem defendre és la següent: 
el pro cés que realment beneficiarà les classes populars haurà de 
ser un procés de ruptura. Aquesta tesi és la defensada per forces 
polítiques com la Cup o procés Constituent i que s’ha plasmat 
molt bé en la proposta que es llançarà aquests propers mesos en les 
assemblees obertes de per la ruptura. però la ruptura amb l’actual 
sistema capitalista i la seua estruc turació neoliberal és molt com-
plexa i té diversos fronts des dels quals lliurar-se. en el nostre cas 
volem justificar aquesta posició de ruptura radical per trencar amb 
la dinàmica d’esclavització del deute, que es troba actualment en 
la base de la divisió internacional del treball i de la dinàmica neo-
liberal actual del sistema capitalista.

A partir d’aquest avançament de les conclusions anirem cons-
truint un relat sobre el deute des d’una perspectiva del govern de 
la Generalitat de Catalunya, veurem com la lògica del deute i la 
seua autoreproducció inca pacita tot desenvolupament humà i fa 
inevitable una radicalització del pro cés en clau anticapitalista si 
realment es cerca una millora de la situació de les classes populars. 
un cas clau que se’ns obri en aquest nounat any 2015 és el de Grè-
cia i el nou govern de syriza. en matèria de deute, el nou govern 
en concret, el ministre Yanis Varoufakis, ho han entés amb totes 
les seues conseqüències: la lògica del deute és excloent del desen-
volupament humà, es tracta d’escollir entre les classes populars o 
el capital financer.

la lògica eterna del deute: el capital financer com a creditor i 
guanyador.
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2. L’evolució del deute: una perspectiva general d’una necessitat 
sistèmica

des de 1970 i l’inici d’allò que david Harvey anomena «la con-
trarevolució neoliberal», que precipiten els governs de Thatcher i 
Reagan, es dóna un gran augment dels fluxos de capital financer 
i una elevada inte gració dels mercats financers. es comença així 
una nova onada de financiarització de l’economia capitalista. que 
va tenir els primers esclats a l’Amèrica llatina (el que es coneix 
com la «dècada perduda») i al sud-est asiàtic. la perifèria europea 
es troba en la seua pròpia dècada perduda amb l’esclat de la crisi 
capitalista de 2008. Com al llarg de la història del sistema capita-
lista, són les seues contradiccions i les obstruccions a la seua dinà-
mica d’acumulació les que provoquen l’esclat de les crisis.

Fent un breu repàs del model productiu i d’acumulació del 
capital dominant a l’estat espanyol en l’etapa prèvia a l’esclat de 
l’actual crisi, és senzill adonar-se de com la lògica i l’expansió del 
deute és condició sine qua non del mateix model productiu previ. 
la lògica de depauperització dels salaris reals de les classes po-
pulars des de l’inici de l’etapa neolibe ral va obligar a aplicar una 
forta expansió del crèdit per a evitar les crisis de subconsum i 
alimentar la dinàmica del capital financer. d’aquesta manera es 
donava un fort endeutament de les classes populars. en el cas de 
l’estat espanyol, aquest endeutament fou una variable clau per 
a assegurar una eixida al model d’acumulació del capital basada 
en l’es peculació i la bombolla immobiliària. sense aquesta eixida 
construïda sobre la base de l’endeutament de les classes populars 
no haguera estat possible mantenir una relació plusvàlua real / 
plusvàlua financera ade quada per a l’acumulació a tan gran escala.

d’aquesta manera el deute es consolida com un mecanisme 
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necessari per al model d’acumulació previ a la crisi. no farem dis-
tinció entre el deute privat i públic, així com tampoc entrarem 
a valorar el seu paper en aquest model, ja que l’objecte d’anàlisi 
d’aquest article no és tant el paper previ a la crisi sinó el posterior 
a l’esclat financer. És un fet àmpli ament conegut que el deute 
privat ha estat absorbit per les instituci ons públiques i, de facto, 
pagat per les classes populars. partint d’aquest fet, més avant veu-
rem com genera un mecanisme en favor del capital financer i les 
classes dominants, el mecanisme batejat per david Harvey com 
«acumulació per despossessió». entrant en l’anàlisi de l’evolució 
del deute públic, és a dir, aquell que les classes populars hauran de 
sos tenir i pagar per una banda o altra, l’evolució és constant però 
sofreix un augment més marcat des de l’inici de la crisi financera, 
com podem observar en el següent gràfic:

evolució del deute públic de la Generalitat de Catalunya (1995-2013)
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Així la Generalitat de Catalunya tenia un deute amb bancs, 
mercats financers i l’estat espanyol el 31 de desembre de l’any 
2013 d’una quan tia de 57.122 milions d’euros. durant el govern 
del tripartit (2003 -2010), s’ha multiplicat per 3,18 i durant el 
govern de Ciu (2010-2013), s’ha multiplicat per 1,65. Aquest 
deute implica que cada ciutadà català deu uns 7.666 euros. si ho 
repartim entre la població activa, és a dir, entre la població en dis-
posició de treballar, el deute s’eleva a uns 14.800 euros per treba-
lladora. Aquest augment del deute es fa més patent si ho analitzem 
per la seua evolució anual:

Completant aquesta visió general del deute, caldrà relacionar el 
deute públic amb el pIB, és a dir, amb la producció de l’economia 
catalana. podem dir que el deute públic català respecte al pIB ha 
passat de situar-se en un 8 % abans del 2007 a créixer fins al 29% 
el 2013. l’augment del deute, doncs, no solament s’ha donat en 
termes absoluts sinó també en termes relatius front a la riquesa 
generada a Catalunya, tot i que el nivell estatal ronda sobre un 
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100 % del pIB. Aquesta xifra del 29 % és una de les més elevades 
si ho comparem amb la resta de CC AA. en termes abso luts, el 
país Valencià i Catalunya lideren l’endeutament; en canvi, en ter-
mes relatius, Catalunya passa a ser al 3r lloc, mentre que el país 
Valencià manté la seua primera posició per davant de Castella - la 
Manxa.

3. El cor de la bèstia: el deute com una arma de doble fil

per entendre el secret que amaga la dinàmica del deute, caldrà 
analit zar aquest element com una variable que actua per dues 
parts: com un ingrés i una despesa per a l’estat. Anteriorment 
hem fet una breu radiografia sobre el deute públic i la seua evo-
lució general. des de l’inici de la crisi, les autoritats oficials han 
donat la seua versió del perquè d’aquest creixement: un descens 
dels ingressos per la crisi econòmica, l’increment de les despeses 
per atendre les majors prestacions socials que requereix la crisi, 
l’increment de la despesa als interessos del deute, etc. Més enllà 
d’aquestes argumentacions, caldrà entrar dintre del dèficit de les 
finances públiques catalanes per comprendre la seua complexitat.
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el dèficit es calcula tenint en compte les despeses no finance-
res, és a dir, s’hi exclou el retorn del deute però no el pagament 
dels interessos i els ingressos no financers, és a dir, s’exclou el nou 
endeutament. d’aquesta manera, si analitzem el dèficit català, 
s’observa com es produeix un increment del dèficit públic entre 
2007 i 2010. Aquest augment provoca que el dèficit públic passe 
de 1.226 milions d’euros el 2007 a 8.904 el 2010. A partir de 
l’any 2010 es produeix el major increment del dèficit, quan s’ar-
riba a un pic de 8.904 milions d’euros, el 4,59 % del pIB. des de 
2010, les polítiques d’austeritat han anat retallant les despeses no 
finan ceres (excloent els interessos del deute, on no s’ha retallat, al 
contrari) han anat reduint el dèficit.

si analitzem amb una major profunditat l’evolució dels dos 
fluxos no financers, s’observa una disminució de la despesa no 
financera: aquesta disminució és d’un 24,2 % des de 2009 a 2013, 
una disminució equivalent a més de 6.350 milions d’euros en re-
tallades. entre 2009 i 2010 es dóna un elevat augment del dèficit; 
en aquest moment es dóna una forta reta llada de la despesa no 
financera de més de 3.300 milions d’euros, però el motiu d’aquest 
dèficit no és l’augment de la despesa sinó la caiguda dels ingressos 
entre 2009 i 2010 per un valor de 3.455 euros. Finalment, entre 
2009 i 2013, totes les categories de despesa als comptes de la Ge-
neralitat de Catalunya han patit retallades excepte el pagament 
del deute i els seus interessos, mentre els ingressos no financers 
(impostos i transferències de l’estat) es redueixen sobretot a par-
tir de 2009. els ingressos correspo nents a un nou endeutament 
augmenten de manera constant, així l’incre ment del dèficit s’ha 
cobert amb un augment de l’endeutament.
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Com mostra l’anterior quadre, el nou endeutament presenta 
una dife rència respecte al dèficit, cada vegada major. Aquesta dife-
rència exposa com el nou endeutament cada vegada té un compo-
nent major per pagar l’anterior deute que per cobrir el dèficit en si 
mateixa, ja que, recordem, els ingressos no financers no tenen en 
compte l’amortització del capi tal. Així, la reducció del dèficit via 
retallades s’explica per destinar cada vegada més un major nom-
bre de recursos al pagament del deute. per tant, les afirmacions 
oficials diuen una veritat a mitges: la Generalitat de Catalunya té 
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un dèficit acumulat que representa l’acumulació del deute, però 
el creixement d’aquest deute és superior a l’augment del dèficit, el 
que implica que el dèficit no explica tot l’augment del deute. Co-
mencem a entreveure una irregularitat, doncs, al mecanisme del 
deute, comencem a entreveure la lògica de l’endeutament.

d’aquesta manera, l’afirmació oficial sobre el descens dels in-
gressos s’aclareix: la disminució ha estat dels ingressos no finan-
cers, és a dir, dels ingressos estatals basats en impostos directes i 
indirectes, de la venda de patrimoni, de les inversions reals estatals 
i de les transferèn cies d’altres administracions. si incloem les ope-
racions financeres als ingressos, veiem que l’evolució dels ingressos 
totals mostra un compor tament totalment diferent al que s’afirma 
des de les institucions oficials:

Amb el càlcul dels ingressos totals, el relat de les institucions 
cau pel seu propi pes: els ingressos totals no han deixat d’augmen-
tar. de fet, des de 2008, han augmentat un 31 %. si analitzem 
la composició d’aquest augment dels ingressos, veiem com els in-
gressos financers són la part que manté aquest augment del total, 
mentre els ingressos no financers han disminuït un 7,28 % des 
de 2008 i els ingressos financers han aug mentat un 254 % des 
del mateix any. d’aquesta manera, el 38,46 % dels ingressos de la 
Generalitat de Catalunya el 2013 es corresponien al nou endeuta-
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ment mentre que al 2008 solament corresponien un 14,69 %. la 
lògica de l’endeutament com a mesura per augmentar ingressos és 
cada volta més predominant, com podem observar.

d’altra banda, amb l’augment dels ingressos financers també 
s’indica que la Generalitat ha augmentat els seus ingressos derivats 
de les seues accions al mercat financer. Aquesta partida ha experi-
mentat un aug ment realment marcat, ja que ha passat d’equival-
dre a un milió en 2008 a 509 milions l’any 2013. Finalment, la 
segona partida que més ha crescut als ingressos és la corresponent 
a la venda de patrimoni públic que ha passat de 2 milions l’any 
2008 a 216 milions l’any 2013. A par tir d’aquestes dades podem 
afirmar que el model d’ingressos que està aplicant la Generalitat 
està encarat cap a una dependència cada vegada major dels mer-
cats financers i de l’espoli de bens públics.

Aquesta deriva cap a la financiarització dels ingressos públics 
cata lans podria semblar un efecte de la crisi econòmica per la re-
ducció de les rendes de les classes populars i, per tant, dels impostos 
que l’estat recapta. tot i això, si bé és cert que hi ha una reducció 
d’ingressos fiscals els anys 2009 i 2012, aquesta reducció no es pot 
explicar únicament per lefecte de la crisi econòmica. És cert que una 
gran part dels impostos cauen sobre les classes populars via IRpF i 
IVA, però aquesta reducció també té una gran part de decisió polí-
tica en tant que es determina mantenir una política fiscal regressiva 
encara principalment a la recap tació des de les classes populars. A 
més aquesta política de recaptació d’impostos s’intensifica amb l’eli-
minació de l’impost sobre el patrimoni o el canvi impositiu de do-
nacions i successions. sembla increïble: el problema de la mancança 
d’ingressos es vol resoldre baixant els impos tos a les altes rendes!

tot i semblar dues decisions de poca importància, entre 2009 
i 2011 es van deixar d’ingressar més de 1.600 milions d’euros per 
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l’impost de patrimoni. de la mateixa manera, des de 2009 s’han 
deixat d’ingressar més de 1.800 milions d’euros per les rebaixes 
en l’impost de successions donacions. en total, uns 3.400 milions 
que s’hagueren pogut emprar per evitar un major endeutament i 
retallades socials. Així podem dir que el sistema tributari català i 
la seua política no han tractat d’evitar aquest endeutament, més 
aviat sembla tot al contrari, han actuat de manera regressiva con-
tra les classes populars i en favor de les classes dominants. Aquesta 
afirmació s’accentua quan l’any 2012 s’aprova una reforma que 
incrementa la càrrega impositiva sobre l’IVA, un impost indirecte 
que té un major efecte sobre les classes populars al no tenir en 
compte la renda.

Caldria tenir en compte l’efecte del frau fiscal i del dèficit fiscal 
de la Generalitat front a l’estat espanyol. tot i això, aquestes dues 
variables les obviarem en la seua majoria, ja que la primera ha es-
tat força treballada i de la segona existeix un debat molt profund 
que ens duria a allargar, més encara, el debat i l’anàlisi. A grans 
traçades, aquestes dues variables no alteren el resultat de la nostra 
anàlisi i de les nostres conclusions.

A continuació passarem a analitzar la qüestió de la despesa, a 
partir de la qual tindrem una fotografia completa del doble joc 
que practica el deute i com se n’alimenta, d’aquesta. si analit-
zem i observem l’evolució de la despesa social, és innegable que 
aquesta ha tingut una caiguda que s’accentua sobretot al 2009. 
entre 2009 i 2013 la despesa social (des pesa total excloent-hi el 
pagament del deute i interessos) s’ha reduït en més de 7.715 mi-
lions d’euros, mentre que la despesa relacionada amb el deute ha 
augmentat en més de 9.570 milions d’euros al mateix període. A 
partir del següent quadre d’evolució de despeses es pot concloure 
una de les tesis que anteriorment insinuàvem:
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una vegada exposada la informació, es pot veure com des del 
costat de la despesa pública podem observar els següent tret: exis-
teix un aug ment notori en la quantitat de despesa destinada al 
pagament del deute, i de la mateixa manera la despesa en ser-
veis socials, o el que podríem considerar com salari indirecte via 
prestacions públiques, ha disminuït de manera bastant marcada. 
per confirmar aquesta tendència en termes per capita i eliminar la 
possible argumentació de l’efecte de la població sobre la despesa, 
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farem uns breus càlculs per parlar de les variacions percentils de 
les despeses per capita: el descens més dramàtic ha estat en el de la 
sanitat per capita, que se situa en un 32,52 % de reducció, seguit 
de la despesa per capita en educació, que ha sofert una reducció 
del 20,39 %. Com veiem, les reduccions entre els anys 2009 i 
2013 són bastant marcades en termes de despesa social. d’altra 
banda, els recur sos anuals destinats a pagar el deute i els interes-
sos han augmentat en una xifra desorbitada, d’un 431,36 % per 
habitant. el següent quadre ens ajuda a fer-nos una idea d’aquest 
transvasament de recursos públics:

d’aquesta manera, entre 2009 i 2013 s’han donat unes retalla-
des d’aproximadament uns 7.694,4 milions d’euros, mentre que, 
en el mateix període, els recursos destinats al pagament del deute 
s’han incrementat en més de 9.569 milions d’euros. la idea clau 
que llancem després de l’anàlisi de les despeses i la seua distribució 
al llarg d’aquests anys és que en cap cas no es pot atribuir un aug-
ment del deute a l’increment de la despesa social, generada o no 
per l’augment de la població, ja que l’increment del deute es dóna 
en un context de retallades massives en gairebé totes les partides 
de despesa pública.
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deixant a una banda l’evolució de la despesa social i entrant 
en la despesa dedicada al deute, podrem descobrir diversos trets 
interns d’aquest que, posteriorment, ens serviran per enunciar la 
nostra idea final i encaixar totes les peces. el pagament dels inte-
ressos i l’amortitza ció del deute s’anomena, en conjunt, servei del 
deute. Aquest servei del deute s’ha elevat el 2013 a 11.728 milions 
d’euros, de manera que s’ha convertit en la primera partida del 
pressupost. l’increment de la par tida d’interessos del deute és una 
de les causes de l’augment del dèficit i, per tant, del propi endeuta-
ment, la qual cosa el converteix en una bola de neu difícil d’aturar. 
Aquesta dinàmica crea la necessitat d’endeutar-se de nou cada any 
per a finançar el pagament del deute anterior (retorn del capital 
més interessos). Així, el pagament del deute s’ha multiplicat per 
8,4 des de 2008 i per 5 des de 2009. solament en interessos des 
de 2009 fins a 2013 s’han pagat uns 6.698 milions d’euros i, en 
el mateix període, les retallades sumen 7.696,4 milions d’euros.

les institucions oficials tracten de matisar aquesta dinàmica 
suïcida per mitjà de la previsió dels pressupostos, tot i que l’any 
2013 es va marcar una xifra rècord de recursos destinats al paga-
ment del deute, amb 10.744 milions d’euros, incloent-hi l’amor-
tització del deute (8.983 milions) i interessos (1.761 milions). la 
previsió de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2014 donava 
una forta disminució al nombre de recursos emprats al pagament 
d’euros, segons les estimacions, solament se’n desti narien 7.875 
milions. tot i això, aquestes estimacions no són gaire fia bles, com 
mostrarem a les següents dades sobre evolució i desviacions del 
pagament respecte a les previsions oficials:
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Com veiem, les previsions del Govern no són res del que fiar-se: 
les desviacions respecte el pressupost són enormes. l’any 2012 es 
va donar un desviament al pagament del deute i els seus interessos 
respecte el pressupostat de més de 4.000 milions d’euros; l’any 
2013, aquest desvi ament fou encara major, ja que va arribar a uns 
7.000 milions d’euros. l’increment de la partida d’interessos del 
deute i del capital a retornar, doncs, és una de les causes per l’aug-
ment del dèficit, i, per tant, del propi endeutament. d’aquesta 
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manera, el poble català es troba en un cercle en espiral d’incre-
ment del deute per fer front al pagament d’interessos i al retorn 
del deute acumulat. el propi deute és una de les raons principals 
per explicar l’increment de l’endeutament.

en aquesta secció hem anat analitzant els fluxos als quals el 
deute ha estat clau per a entendre’ls actualment. Com hem vist, 
el deute té un procés d’autoreproducció permanent, ja que actua 
com una arma de doble fil que es converteix en una bola de neu. 
lluny d’un element tècnic, aquest procés té una profunda arrel 
política que comentarem a l’últim apartat que segueix aquest; sen-
se trampa ni cartró, el capital financer ens enca dena i ens roba allò 
que el procés cerca: la sobirania popular.

4. La dicotomia de Sankara i l’acumulació per despossessió de 
Harvey: una vella tàctica del capital financer

Hem anant exposant un conjunt de dades i de tendències que ens 
han mostrat l’existència d’un cercle viciós d’endeutament per pa-
gar el deute, un cercle que no sembla tenir fi. Actualment l’estat 
espanyol ja es troba en un deute d’aproximadament el 100 % del 
pIB, és a dir, caldria dedicar la producció de tot un any per pagar 
la totalitat del deute. Aquest nivell d’endeutament és senzillament 
impossible d’assumir. l’allargament d’aquest cicle, llavors, per què 
es dóna? Quina és la finalitat d’un deute etern que sembla no 
respondre als interessos de les classes populars? Com es beneficien 
les classes dominants d’aquesta situació? I, sobretot, quina és la 
seua relació amb el procés? una ullada als creditors del deute de 
la Generalitat catalana ens ajudarà a configurar la nostra resposta:
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un cop d’ull ràpid ens mostra que el principal creditor del 
govern català és l’estat espanyol via l’Institut de Crèdit Oficial, 
i aquest fet es deu, principalment, al Fons de liquiditat Auto-
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nòmica (FlA); anant al sector privat, amb sols cinc bancs com 
són el Caixabank, BBVA, Bankia, santander i sabadell acumulen 
més de 20.769 milions d’euros i, per tant, el 39,7 % del total; en 
l’àmbit europeu, destaca el Banc europeu d’Inversions (BeI) que 
acumula un 7,53 % del deute. Així, existeix un grup de «7 Magní-
fics» que posseeix un 78 % del deute viu, és a dir, un total de més 
de 40.000 milions d’euros acumulats.

A partir de les dades anteriors, podem afirmar que la Genera-
litat cata lana mostra una forta dependència front l’estat espanyol 
i front un gra pat de bancs encapçalats per Caixabank i el BBVA, 
seguits per Bankia, santander i sabadell. no cal un gran esforç 
per extraure una conclusió senzilla respecte el procés: sense trencar 
aquesta cadena de poder dels creditors front els deutors no hi ha 
cap marge de sobirania real! I no solament parlem de la pressió 
dels mercats financers en la política cata lana, el mateix estat es-
panyol té una cadena forjada amb el deute que pot emprar per 
dinamitar les finances catalanes quan ell crega adient. no podem 
parlar ni tan sols de sobirania nacional si no parlem de tren cament 
de la lògica del deute.

d’altra banda, el procés d’acumulació del deute també funci-
ona com a eina del fenomen que david Harvey anomenava «acu-
mulació per despossessió», és a dir, un traspàs de recursos des de 
les classes populars cap al capital financer. Mitjançant la prioritza-
ció del pagament del deute i la seua reproducció constant, obri un 
canal directe que disminueix el salari indirecte de les classes popu-
lars (entenent salari indirecte com a prestacions socials públiques) 
i cedeix aquests recursos al pagament dels interessos i amortització 
del deute en un clar procés de traspàs de riquesa. des de l’inici de 
la crisi, un sector encarregat de la ideologia del règim ha inten-
tat generalitzar el discurs que les classes populars han viscut «per 
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damunt de les seues possibilitats», en poques paraules, pretenen 
justificar aquest traspàs de recursos i les seues conseqüències com 
el pagament del compte d’un sopar car, un sopar que les classes 
populars no hem tastat.

el salari real de les classes populars durant els anys previs a la 
crisi no va augmentar, va estar estancat com a regla general, però al 
nostre cas hi ha un fet molt rellevant per entendre la impugnació 
d’aquest pro cés d’«acumulació per despossessió» i del seu princi-
pal mecanisme: el mecanisme d’autoreproducció del deute. de 
quina manera s’ha gestio nat el deute? en favor de qui? no caldrà 
un repàs molt llarg perquè el lector se n’adone dels vertaders be-
neficiaris del deute. Amb un elevat deute, els governs del tripartit 
i Ciu no varen escollir augmentar la pro gressió dels impostos per 
augmentar els ingressos públics; tot al con trari, varen aprofundir 
en un sistema fiscal regressiu i permissiu amb l’evasió fiscal, i van 
deixar la majoria de la càrrega fiscal en mans de les classes populars 
i van permetre una pèrdua d’ingressos públics per mantenir uns 
privilegis de classe.

Aprofundint més en les polítiques econòmiques que s’han anat 
produ int en l’etapa pre-crisi i durant la crisi, aquestes decisions en 
matèria d’infraestructures i de privatització de bens públics han 
estat clarament una determinació que no afavoreix les classes po-
pulars, de fet, com hem explicat, es tracta d’una clara transferència 
de salari indirecte i recur sos públics cap al capital financer per mit-
jà del deute. la il·legitimitat del deute català, a més, ve donada per 
una simple qüestió d’humanitat. Quan el pagament d’interessos 
està per damunt de la supervivència de les classes populars, aquest 
ha d’esser directament suspés o renegociat (aquesta dicotomia la 
discutirem més avant), per una simple qüestió: les classes populars 
no poden permetre alimentar l’ànsia de rendibilitat il·limitada del 
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capital financer. si ho permetem, entrarem en un estat de barbà-
rie; això ens fa recordar la famosa premissa de Rosa luxemburg, 
«socialisme o barbàrie!».

Així doncs, un procés de caire progressista o amb voluntat 
de ruptura ha d’apostar sense cap matís per dinamitar la lògica 
del deute. si volem parlar de sobirania amb majúscules no es pot 
permetre canviar una bandera però mantenir una cadena de sub-
missió enfront l’estat espa nyol i els mercats financers via deute. 
Fins i tot, independentment de la bandera, el capital financer que 
representa la Caixabank, s.A. o el Banc de sabadell continuen 
mantenint aquesta lògica inherent al capital: la cerca massiva de 
rendibilitat per reproduir-se per tal de mantenir la seua capacitat 
de capital i de generar plusvàlues.

un vertader procés constituent en clau catalana hauria de 
plantejar-se seriosament l’opció de plantar cara als creditors. en 
aquest punt cal recordar l’antic president de Burkina Faso, Tho-
mas sankara, i la seua premonició del seu assassinat immediat per 
plantar cara als creditors del deute. els creditors deixaren patent 
que jugarien dur la batalla i de la mateixa manera que a Grècia el 
fantasma de sankara planeja sobre Varoufakis i syriza, en un cas 
català serà similar.

Curiosament, l’opció de plantar cara als creditors necessitarà 
al mateix temps de plantar cara a l’estat espanyol i la ue. la Ge-
neralitat catalana no compta amb una política monetària i fiscal 
pròpia, ja que aquesta està lligada pels tractats signats amb la ue 
(del paper de la ue en aquest entramat no en direm molt perquè 
donaria per a un article en si) i, sobretot, per la subordinació de 
la Generalitat a l’entramat polític i eco nòmic de l’estat espanyol. 
si pretenem negociar i tenir eines de resposta a la negociació del 
deute per part de les entitats públiques, necessitem recuperar la 
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sobirania en relació a la política monetària i fiscal; a partir d’ací 
podem parlar dels diversos escenaris possible en una negociació:

1) El primer escenari podria ser una negociació de l’impa-
gament o reestructuració del deute amb els creditors: aquest 
escenari seria similar al que pretén Varoufakis i el seu equip res-
pecte a l’actual deute grec. personalment, aquest escenari no incita 
gaire confiança a l’autor. en un escenari en què el deutor és una 
Generalitat catalana en un con flicte obert amb l’estat espanyol 
per la renegociació de la seua sobirania en matèria de política eco-
nòmica, el poder negociador d’aquesta seria bastant dèbil i sense 
molta credibilitat.

una peça clau en les negociacions seria la mobilització de les 
classes populars per fer suport i donar legitimitat al govern de 
ruptura català. la importància d’aquesta legitimitat la mostrà el 
president equatorià Rafael Correa en la negociació sobre el deute 
d’equador, quan la legiti mitat de què gaudia li va permetre realit-
zar una auditoria ciutadana del deute i, posteriorment, anunciar 
que no el pagaria. d’aquesta manera, el preu dels bons públics 
equatorians va caure un 70 % del seu preu ori ginal als mercats 
financers i va permetre a l’estat recomprar el seu deute a un preu 
molt baix, la qual cosa va suposar un estalvi de recursos que varen 
poder dedicar-se a la despesa social, entre altres.

tot i això, l’escenari de renegociació no és necessàriament un 
escenari favorable per a la part deutora. una reestructuració del 
deute implica una reorganització dels compromisos financers pen-
dents que poden anar des d’un refinançament o «rescat» a una 
quita que anul·la la tota litat o una part del deute. les reestruc-
turacions solen enunciar-se com un benefici a la part deutora, la 
qual cosa implica una contrapartida per al creditor en forma de 
contrapartides. Aquestes contrapartides són les condicions per 
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a accedir al programa de refinançament i solen ser mesures que 
persegueixen maximitzar el pagament del deute via reta llades de 
despesa pública que eternitzen el problema social que provoca el 
deute. un exemple és el mecanisme de la troika i les seues impo-
sicions en matèria de despesa social o les reestructuracions del 
deute d’Amèrica llatina durant la dècada dels 80 que provocaren 
l’anome nada «dècada perduda».

2) Un segon escenari seria fer un impagament no negociat 
del deute. en aquest cas la sobirania política i econòmica seria una 
neces sitat plena per a les institucions catalanes i l’èxit d’aquesta ope-
ració per dinamitar la lògica del deute. un primer pas en aques-
ta direcció seria establir una moneda pròpia i un banc central que 
implicaria una polí tica monetària pròpia. d’altra banda, tal volta 
seria necessari executar mesures de control de capitals temporal per 
a evitar una reacció sob tada que acabés en una fugida massiva de 
capitals.

la nacionalització total de la banca, total o parcial, entraria dins 
d’aquest escenari d’apoderament popular. Curiosament, aquesta me-
sura ja s’ha realitzat en l’actualitat: la majoria de la banca ha estat 
rescatada i nacionalitzada els últims anys, tot i no estar sota control 
públic. la nacionalització facilitaria l’aplicació de mesures de control 
de capitals; a més, disminuiria la vulnerabilitat davant el boicot de 
les elits financeres, polítiques i industrials després de l’impagament, i 
faci litaria la gestió del crèdit per impulsar una economia més dinàmi-
ca, menys concentrada. la nacionalització tindria l’avantatge que una 
part de l’impagament es podria gestionar de forma interna, per mitjà 
de quitances i cancel·lacions entre actius i passius de la Generalitat, la 
banca nacionalitzada i els deutors/creditors dels bancs.

Aquestes mesures ajudarien a reduir substancialment l’endeu-
tament de l’economia tant al sector privat (famílies i empreses) 
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com al públic (deute públic dels bancs), cosa que facilitaria la re-
cuperació econòmica. Aquesta recuperació de l’autonomia mone-
tària i bancària permetria trencar en un grau alt la dependència 
dels mercats financers globals. d’altra banda, si mantenim uns 
elevats dèficits fiscals i comercials no aconseguiríem l’efecte de-
sitjat, la qual cosa implica que a curt termini l’economia s’hauria 
d’enfocar a reduir aquests dèficits, alhora que ini ciar aliances amb 
sensibilitats i interessos comuns per garantir submi nistraments i 
finançament.

en relació als dèficits i les aliances no podem evitar mencionar 
la tesi de Costas lapavitsas i la seua relació entre la unió europea 
i la posició dels països del sud, mitjançant l’examinació de la com-
posició del deute dels països del sud i dels seus posseïdors i de la 
posició de cada país per mitjà del sistema tARGet2 (mecanisme 
de pagament intraeuro). lapavitsas enuncia una conclusió sorpre-
nent: el format i la divisió de treball interna de la unió europea 
configura als països del sud com un espai amb dèficit comercial 
i fiscal per se. d’aquesta manera se’ns plan teja un nou front que 
s’ha de tenir en compte en l’escenari actual tot i no ser l’objecte 
principal d’explicació d’aquest escrit.

la dicotomia de sankara és hui més realista que mai: o el capi-
tal finan cer o el poble. Aquell moviment que pretenga un procés 
de canvi real i de ruptura amb el règim actual ha de tenir clar que 
la impugnació del deute i de la seua mecànica ha de trobar-se 
entre els 10 punts clau de les polítiques econòmiques de cara a la 
pressa del poder. el procés català és un punt de trobada i conflicte 
de corrents d’impugnació i de suport del règim actual, un cor-
rent per canviar un poc perquè res no canvie enfront un corrent 
d’indignació popular amb vocació desmena a la totalitat d’aquest 
sistema. en aquest punt de conflicte i de xoc de forces és on es 
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decidirà la direcció del procés actual. de nou els processos so-
cials no vénen definits totalment sinó que s’identifiquen en tant 
que ocorren xocs polítics i enfrontaments d’interessos. en aquest 
procés no podem cedir ni un pas: si les classes populars pretenen 
sobreviure a l’ac tual barbàrie capitalista, la mobilització i el suport 
a la ruptura són unes de les necessitats per augmentar el poder 
negociador de la nostra classe.

per finalitzar, em cal un reconeixement a tota la gent de les 
classes popu lars que s’organitza entorn els espais de ruptura: pAH, 
marees populars en contra de la privatització dels serveis públics, 
moviments d’auditoria ciutadana, mitjans de comunicació crítics, 
etc. perquè ells i elles són el nostre millor poder negociador al 
dia a dia i les principals activistes contra la dictadura del capital 
financer. s’acosten temps interessants, si no és que ja els estem vi-
vint, i necessitarem estar a l’altura de la situació, com fan aquestes 
militants anònimes.
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d’InFluèncIes que JA tArden
Anna
Garcia
militant de JpV-compromís  
rafelcofer (la safor)
Com ja ha estat dit moltes vegades i per moltes persones, jo també 
cele bre, com a independentista valenciana, que tinguem la sort 
d’assistir als canvis que, quant a configuració territorial, s’estan 
produint a europa i, també, en la resta del món en els últims anys. 
lògicament, però, el full de ruta cap a la independència de més 
amunt del sénia es viu entre les persones que s’estimen el país amb 
més intensitat i passió ja siga per proximitat, per afecte, per l’es-
perpèntica gestió que n’està fent —o, més encara, la falta de ges-
tió— el govern de l’estat o pel patetisme de la premsa espanyola.

Amb tot, també hi ha qui, tot i ser independentista, veu amb 
recel el fet principatí pel temor que això torne a despertar l’ani-
madversió a allò català que ja té esgotada la major part de la so-
cietat valenciana, especialment quan es fa referència al nom o als 
orígens de la llengua. Certament, el moment en què ha esclatat 
el procés haguera pogut ser un revulsiu per a la dreta (anti)valen-
ciana i n’hagueren pogut traure rèdit polític, després d’anys des-
cendint a poc a poc en intenció de vot per haver-nos abocat a la 
misèria econòmica i cultural. tot i això, amb el malestar provocat 
per les retallades, per les corrupteles en què hi ha implicats molts 
alts càrrecs del pp des de Vinaròs fins a Oriola i amb l’aparent 
detonant del tancament de Canal 9, s’han vist desbordats bus cant 
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les portes de darrere en tots els pobles que visitava qualsevol mem-
bre del Consell i no els hi ha sobrat temps per fer-nos creure que 
allò que passava al principat es podia propagar a casa nostra. en 
definitiva, no han tingut temps d’infondre por.

A l’altre costat estem les persones que veiem el procés amb cert 
disgust. He de dir que allò de «la nació completa» em desperta, 
de sempre, dubtes perquè no la concep com al mode de gestió 
que la ciutadania valenci ana mereix pel sucursalisme que exer-
cixen molts/es —gran part dels— valedors/es. no obstant això, 
malgrat no combregar, li he de reconéixer a la Cup el fet de no 
haver alterat el seu discurs pro-nació completa ni dins de la trinxera 
parlamentària ni en els seus discursos, com sí que ha fet eRC, 
que, després d’anys i panys matxucant-nos el cap amb els països 
Catalans, ha sigut veure cadireta i pegar a fugir.

A banda, el govern català i, de rebot, els seus socis s’han esti-
mat més curar-se en salut des del punt de vista legal que no donar 
resposta a una ciutadania que, farta de les retallades de Ciu i tot, 
s’ha anat il·lusionant i ha fet seu el discurs independentista amb 
més o menys vehemència. el poble, com sabeu, va votar contun-
dentment en pro de la constitució d’un estat, malgrat ser confusa 
la pregunta, però a hores d’ara no ha vist cap pas més enllà que 
una nova convocatòria electoral, i cal admetre que és de lloar que 
no hagen defallit els i les qui s’han unit a la causa independentista 
per motius més econòmics que no sentimentals, des prés de veure 
i llegir que els seus herois també els saquegen; supose que això dóna 
compte de l’atzucac en què es troben...

de qualsevol manera, estic convençuda que seran les princi-
patines i els principatins els que faran la independència amb la 
seua voluntat i fermesa, amb les formes electorals que més s’es-
timen, com han fet des del naixement del nacionalisme, i no els 
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polítics professionals que pareix que només estiguen en pugna per 
la llengua. llavors, una vegada configurat l’estat, que novament 
siga el principat l’exemple per a la resta dels nostres territoris per-
què també assagen, tard o prompte, fórmu les independentistes 
amb èxit i, una vegada assolits aquests triomfs, que les ciutadanies 
d’aquests territoris decidisquen si volen unir-se als companys i les 
companyes de llengua. Qualsevol decisió que prenguem lliure-
ment serà la bona.
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trAnsIndependentIsme: cAp 
A l’AllIberAment col·lectIu 
(12 tesIs)
Julia
martín
poetessa 
València (l’horta)

al sud del sud estem nosaltres trobant a faltar la ciutat por-
tuària/
des de la perifèria/feudo del partidopopular de las rozas de 
madrid. les 12 tesis, les quals es conserven igual pràctica-
ment totes en aquest text, van ser publicades per primera 
vegada al fanzine Independència total ja fa 3 anys. ara po-
deu llegir un diàleg amb aquell text, una destrucció inter-
mitent, una panoràmica-paranoica des de la precarietat vis-
cuda en la fugida de violència dF
vaig nàixer a violència-valència el mateix any que rita va ser 
nomenada alcaldessa per primera vegada/ mi lengua mater-
na es el castellano-espanyol, con ella aprendí a pedir
comida, a enfadarme, a llorar, a herirme, a amar. Algunes 
paraules van deixar la possibilitat de sublevarse: mai vaig 
utilitzar la paraula bolsillo, vaig aprendré a dir butxaca/
/els secrets deixen oberta la porta encara que semble difícil 
veure
mi lengua materna es el castellano i per a escriure aquest 
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text amb correcció he utilitzat el softcatalà. you know
valencià de pego i de pega
el cabanyal apenas existia quan vaig escriure les 12 tesis  
el cabanyal era independent i era una bici i era la ciutat perduda/  
white trash*
al sud del sud les exiliades que encara somnien amb  
valència

1
Independència com a projecte. per a afirmar açò partim de l’evi- 
dència: no som indepenents.

adéu mare 
 adéu

em pagaràs la factura del mòbil?
el abono trasporte?  

els mobles nous?  
adéu mare adéu. tornaré  

seré una bona xiqueta i compraré al carrefour (perquè a madrit
hi ha pocs mercadonas)  

i les fruites i verdures al paqui
engreixaré el meu comte de bankia

2
Independència no solament com a projecte: no almenys com a 
projecte a llarg termini o com a utopia. si utopia és el lloc que 
no existeix, l’in dependentisme ha de generar espais que tinguen 
com a objectiu acon seguir la major independència possible, 
aproximar-se a la utopia.
És a dir, no plantejar l’independentisme com una meta sinó com 
un procés, un viure dia a dia, una pràctica.

quan vinc un cap de setmana i sope a la vostra casa 
ja estem habitant la valència comuna 
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 cal falta dir-ho amb ganes: valència està viva 
 som eles migrants que van vindre un dia i van dir 

qui dius que es eixe, jaume què el conqueridor? 
quan menges un kebab eres un poc més valencià

un poc més moro  
i un poc més independent  

som la paella, white trash i la sublevació que es prepara

3. 
Independència pel que fa a què? la resposta: independència total 
res pecte al poder exercit sobre nosaltres. És evident que mai se-
rem inde pendents en la mesura en què per a ser necessitem dels 
altres. som subjectes socials, depenem totalment dels altres. Així 
doncs: indepen dència total i dependència total. però dependèn-
cia respecte a aquell que és el meu igual. en un plànol d’igualtat 
desapareix el “poder-sobre” que passa a ser “poder-per” a fer tot 
allò que ens proposem. sota aquest context, també desapareix 
en última instància la paraula dependència i és substituïda per la 
col·laboració i la solidaritat.”

mai serem iguals per això 
donem por i ens juntem 
en assemblees i de vega-

des arriba l’alegria

4. 
Què significa independència? en 1 hem afirmat que «no som 
inde pendents». però es pot parlar des del col·lectiu (som) i al ma-
teix temps parlar d’independència? sí. És l’única resposta possible. 
Jo sóc si l’altre també és. parlar de ser és afirmar la nostra huma-
nitat. parlar d’hu manitat és afirmar la nostra dignitat. solament el 
poder col·lectiu té la capacitat emancipatòria possible perquè cada 
individu puga explot/rar al màxim la seua llibertat.
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la otra  
la que limpia  
la que cuida  
la golpeada  

la violada  
la del pelo arrancado 

 i los niños sin pan
a esa no quieras verla a tu lado mordiendo  

porque no sabe utilizar bien el cuchillo  
i acabarás perdiendo la mano

white trash tu no tienes dignidad  
solo te queda la victoria  

su horizonte  
sin perspectiva

5. 

l’independentisme no es pot pensar des del paradigma estat-
nació. si un estat reprodueix relacions de poder d’uns individus 
sobre uns altres, la independència de la col·lectivitat queda impos-
sibilitada. Avui més que mai l’independentisme ha de cercar l’arrel 
dels problemes en el capitalisme i no en l’estat assumint que els 
aparells repressius de l’es tat són adoptats, consumits voraçment 
i perfeccionats pel capitalisme. entenem per «aparells repressius» 
del Mercat-nació no solament els «cossos de seguretat» sinó el 
conjunts de les seues institucions. en un món on els estats a poc 
a poc van privatitzant-se, és a dir, desapa reixent, haurem de cercar 
la independència pel que fa a la producció capitalista.

poc a poc
us promet que escriuré postals des de madrit per a vosaltres

xarxes dissidents  
poliamor en cada dia que us estime  

en cada skype  
en cada euro invertit  

en blablacar
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en cada nit que finalment 
 dorm al sofà de vostra casa

6. 

el transindependentisme no com a projecte exclusiu de les di-
ferents nacionalitats empresonades en un mateix estat (en el cas 
de l’estat espanyol la nacionalitat catalana o basca, entre d’altres) 
sinó com un pro jecte de totes les oprimides (de totes les depen-
dents).

madrit autónoma  
patio maravillas 

 orxata sound system  
at versaris

ací la penya flipa amb la nostra música

7. 

llavors per què l’ús preferent del català en la lluita independentis-
ta? l’ús del català com una elecció política de dissidència. en un 
món en constant mercantilització, i per tant en constant despoli-
tització, on el poder pretén homogeneïtzar-nos, hem d’apostar per 
aquelles eines que fracturen aquesta voluntat homogeneïtzadora. 
l’ús del català és un rebuig, conscient o inconscient, del projecte 
hegemònic que s’ha servit tradicionalment del castellà. el català, 
en posicionar-se com la «llengua diferent» davant la llengua do-
minant, potencia més que aquesta última una actitud crítica. no 
obstant, això no exclou al cas tellà (com podríem parlar de l’an-
glès) com a eina possible en la lluita per la independència.

mi lengua/
balleta olvidada de seRes 

currida sabor de anacardo i de 
infància

si
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nos sirven sudor i ritmo 
 por qué quieres que aprenda   

el odio de nuestros antepasados?
no oblide la pena  

ni l’esborrany de mi iaia/  
la resurrección està 

 en cada cerveza compartida 
 i acabe parlant valencià  

si vaig borratxa 
 o en la intimitat de la nostra lluita

8.

l’independentisme no ha de caure en terror de generar institu-
cions. les institucions sempre generen normativa. la normativa 
sempre és cre ada amb voluntat de ser imposada. l’independentis-
me no pot prendre actituds impositives perquè llavors no possi-
bilita una independència col·lectiva (que és l’autèntica indepen-
dència) sinó la «independència» d’uns sobre uns altres. per això 
l’independentisme ha d’assumir una labor constant i incansable 
de diàleg. És a dir, l’independentisme no ha de pretendre homo-
geneïtzar una cultura (per al cas de la nostra discussió la cultura 
catalana) sinó generar xarxes entre la mutiplicitat de particula-
rismes i integrar-los en un front on cadascun puga explot/ ar al 
màxim la seua llibertat. de fet, en el moment en què el català fora 
homogeneïtzat, perdria el seu potencial dissident i podria, sense 
cap problema, ser una llengua al servei de postures conservadores 
i impositives.

CIu diu que 1714  
CIu diu que 1714  
CIu diu que 1714  
CIu diu que 1714  

però la flama no pot emular-se  



63

si no crema/
i jo aprenc valencià en cada vers 

cada vegada que em perdones

9.

propose el transindependendeniste com un concepte des del qual 
situar la nostra activitat. l’independentisme no com un àmbit 
més de lluita sinó com una actitud davant la lluita. «el prefix 
trans fa refe rència a alguna cosa que travessa el que anomena, el 
re-vertebra i el transmuta [...] crea un trànsit, una trashumància 
entre les idees, una transformació...».iv Aquext és precisament el 
propòsit del transindependentisme: entendre la lluita no com un 
camí determinista entre A i B sinó com un esdevenir en què la 
nostra voluntat d’independència travesse tota la nostra activitat.

Recorde que vaig arribar  
-és horrible fer-ho i conèixer a la perfecció,  

ho posa en un missatge en el teu mòbil,  
la hora i lloc d’iniciar la tornada-  

vaig asseure  
i bufava un vent de la ostia

valència  
/al sud del sud  

vindran les ferotges  
amb ganes de gresca

la taula preparada per a dinar,  
un amic diu que parlem de banalitats  

elitistes
Gandia shore me representa  

 
i punto
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10.
la voluntat independentista col·lectiva adquirirà inevitable-
ment una multitud de formes diverses (per exemple: castellano-
parlants i catalanoparlants). És el nostre treball aconseguir el 
consens entre totes elles. sabem que aquesta tasca és possible 
ja que sota la multitud de formes trobem un objectiu comú: la 
independència.

white trash  
come barro

que no veus que ací caminem per damunt la terra 
com deus petits fustigats per la ira?

no entens que no volem  
que escrigues whatsapps en la teua llengua?

no te n’adones  
que la tortilla  

no és de patates  
si no que és espanyola?

 
white trash

els chinos de mierda parlan castellano  
los nazionales hablan cristiano 

 e imponen  
los moros comemierda  

 
-white trash come barro-  

venden mierda kebabs  
en castellano  
lorey money  

dio el salto a la fama  
en castellano 

white trash  
me la trae floja que  

vingues del teu poble  
como si vienes de londres  

qué fica al teu dnI?
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pues eso  
i aquí haya paz  

i haya misa  
i haya de todo 

 menys de la teua llengua

11.

el transindependentisme es proposa així com un independentis-
me permanent, com un constant «caminar cap a». es tractaria, en 
defini tiva, d’una proposta molt pròxima al concepte trotskista de 
«revolució permanent» però incidint en la voluntat, davant totes 
les coses, d’acon seguir la independència.

pálpito:
el pressentiment dels amants es sent  

igual que la vibració a la butxaca  
ja era hora de dir adéu  

adéu vicent andrés  
ens quedarà per sempre el teu nom  

a l’entrada del forns de la cadena estellés
adéu

adéu guillem  
vas morir el mateix dia  

que jo complia dos anyets  
el teu assassí es va presentar  

a unes eleccions democràtiques  
en 2007  

i és com tu i com jo 
 un ser humà  

però et dic: la paciència te límits  
adéu 

sou els nostres morts 
 sí

i seguim vivint  
 

adéu rita
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ojalá hagueres sigut d’esquerres 
 i otro gallo cantaria 

 -yo voto a rita porques sin ella  
las fallas no serían las fallas—  

i això que dius es veritat  
però ja va arribant l’hora  

de dir adéu  
adéu chimo bayo  
tu antes molabas 

 però se te fue de las manos  
no t’oblidarem  

seguro
d’això ja et vas encarregar tu

i aquest poema 
 ha d’acabar

12.

el transindependentisme és solament un concepte. el realment 
impor tant no és tant anomenar-lo i donar-li cos teòric sinó po-
sar-lo en pràc tica cada dia, en cada acte de la nostra quotidianitat, 
en cada lluita.

mare quan siga major  
i torne a casa  

a la nostra valència  
cauran las torres de serranos  

i també les de quart  
perquè farà temps que ningú farà cas  

de les ruïnes de la ciutat vella 

valència serà la ciutat interior  
allí on exploten traques i revoltes  

on les parets són deformes  
i plenes de graffiti  

un refrito de la mierda más pura  
i encara la cervesa es vendrà a 1 euro  

i seurem les amigues i els amics a la taula  
i encara serem white trash 
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mare tornaré a valència  
tindré filles

ya me las apañaré para darles de comer  
naixeran amb un carnet de Compromís bajo la almohada

mare
de major vull ser  

 
como mónica oltra

i. Aquest text va ser escrit abans del «caloret» de rita, però els ritmes editori als 
fan que aparega públicament més tard. tota mena de paregut entre aquest text 
i la intervenció de la excel·lentisima alcaldesa és pura coincidència, admetent, 
per descomptat, que el text que presente ara no està a la altura de la mestra. 
solament m’agradaria aprofitar la nota per a recorda allò que ja totes sabem: 
que la barberà és una una artista de primera categoria, una performer de les que 
ja no n’hi ha.
ii. Basura blanca (en inglés white trash) es un término despectivo usado princi-
palmente en los estados unidos que combina un componente étnico con la 
clase social. A menudo se utiliza también el de trailer trash. es comparable a 
«honky», que se refiere a personas blancas, aunque además alega un bajo estatus 
social y una perspectiva de pobreza (movilidad descendente). llamar a alguien 
«basura blanca» es acusar a esa persona de estar en bancarrota a nivel cultural. 
«Basura blanca» no es un grupo demográfico reconocido en sociología. (para 
más infor mación consultar white trash en Wikipedia.)
iii. per a aprofundir en els conceptes «poder-sobre» i «poder-per».,mirar HO-
llOWAY, J. (2002): Cambiar el mundo sin tomar el poder. Barcelona, el Viejo 
topo.

iv. VAlenCIA, s. (2010): Capitalismo gore. editorial Melusina
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Pàtria mediterrània
andreu Fabregat
Josep Olmos
arraP (Grup de música) 
València  (l’Horta)
De què serviria un enèsim escrit sobre la identitat al sud del riu 
Sènia? Tranquils, no ho és. A base de dècades de lluita per la su-
pervivència hem aprés a deixar de mirar-nos el melic. També els 
germans i germa nes del nord, al Principat de Catalunya, ho han 
aprés, i han sigut capa ços d’embarcar-se en un complex procés 
que ha anat molt més enllà del catalanisme purament identitari. 
Però no és la nostra missió fisca litzar ni opinar sobre el procés ca-
talà, els seus tripi-jocs, contradicci ons, dificultats, protagonistes, 
il·lusions, aprofitats i traïdors. Ací al País Valencià la història és 
ben distinta, immersos en una eterna lluita de resistència, no ja 
per ésser una cosa o una altra, sinó directament per ésser alguna 
cosa. Tampoc no és aquest el lloc per revisar totes les aportaci ons 
polítiques i intel·lectuals al moviment de reafirmació valencianista 
i d’alliberament social i nacional de les últimes dècades.

Ara i ací, xafant el present i mirant el futur, ens preguntem: què 
ens pot agermanar al segle XXI a valencianes i catalanes? És evi-
dent que ja no estem als 80 i ningú no pot creure que els catalans 
estan amb tancs pre parant la nostra invasió, quan de fet el que es-
tan volent ara és anar-se’n a fer la seua. Però també és evident que 
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l’anti-catalanisme segueix venent, i de fet és una arma recurrent 
pel PPCV quan vol dur el debat polític (així està el nivell, amics) 
allà on se sent còmode, sobretot quan ha tin gut la corrupció a la 
seua cuina i la desfeta econòmica a les seues mans. Cal molta pe-
dagogia, doncs, molta reeducació simbòlica i cultural.

Com ho podrem fer? Normalitzant. D’una banda associant el 
concepte de País Valencià a un projecte social i democràtic positiu, 
regenerador i atractiu, més enllà de les identitats de cada persona, 
que no siga sols un nom, un capritx nacionalista. Crear un camí 
propi, ni contra Catalunya (com han volgut associar el fet valenci-
anista durant dècades des de l’espanyolisme, mentre els verdaders 
lladres tenien la clau de casa) ni a remolc de Catalunya. En paral·lel. 
De la mà. Creant lligams. I ací és on entra la pregunta principal 
que ens hem fet, com crear sinèrgies i alian ces en aquest espai geo-
gràfic i cultural que una minoria política reco neixem com a Països 
Catalans? I el més difícil de tot, com fer-ho quan els territoris que 
composen el País mostren ritmes d’evolució diferents?

Parlant des de l’òptica valenciana, un primer pas possible seria el 
d’apro par els conceptes a terra i acostar-los a les persones i el seu dia 
a dia real. Que parlar amb normalitat de la defensa de la terra o dels 
nostres drets com a poble no signifique quelcom allunyat, imma-
terial o metafísic per qualsevol persona. Normalitzant, doncs, com 
dèiem abans, però també desfent els tabús per tal de reformular el 
mètode de comunicació i divulgació dels conceptes, i així traure el 
debat del parany de l’anticatalanisme i la seua irracionalitat, tauler 
polític en què ja està tot el peix venut. Començar per parlar dels 
problemes que afecten les valencianes i catalanes de forma comuna 
i quotidiana, i omplir el discurs d’utilitat real, pròxima i efectiva.

Una cosa tan senzilla com el nostre transport és un bon 
exemple. La xarxa de carreteres creada per l’Estat espanyol ens 
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condemna a dessag nar-nos amb peatges i taxes quan ens mo-
vem dintre del nostre territori. Incomoditats que desapareixen 
—misteriosament— quan el destí o l’origen és Madrid. D’igual 
manera, la xarxa ferroviària està condemnada al centralisme des 
del seu origen. Fins i tot la burgesia valenciana (tradi cionalment 
espanyolista) porta anys reconeixent la necessitat del famós cor-
redor mediterrani. Un corredor que suposaria un important fac-
tor de dinamització econòmica per al nostre territori i que des de 
l’Estat espa nyol s’ha boicotejat reiteradament, mentre s’ha do-
nat prioritat a altres infraestructures de caràcter centralista, com 
l’AVE Madrid-València. No deixa de ser curiós com les burgesies 
valencianes i catalanes, tan poc sospitoses de defensar la recu-
peració nacional dels Països Catalans, han unit forces per tal 
de reclamar aquest necessari corredor o un millor finançament, 
i més seriosament ho faran si es posa més seriosament el tema 
en clau econòmica sobre la taula en un futur pròxim. Volem 
viure i moure’ns dintre del nostre territori amb facilitat i sense 
ser saquejats. Volem progressar mirant Europa i la Mediterrània. 
Fàcil.

Com aquest, tenim molts més exemples fàcilment observables: 
la des trucció dels sector productius autòctons (agricultura i in-
dústria prò pies) capaços de generar ocupació i la seua substitució 
per un model especulatiu basat en el turisme salvatge i depredador 
del medi ambient; el continu atac a les nostres senyes d’identitat, 
a la llengua, a la cultura i a les tradicions; la destrucció del sector 
financer propi; la desaparició de mitjans de comunicació públics 
en la nostra llengua; la manca de recur sos en educació i sanitat 
públiques; la corrupció alarmant... Seguim?

Deixant allò concret i centrant-nos en allò general, el que hem 
de dei xar clar és que aquest sistema i model productiu capitalista, 
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conduït per les grotesques titelles que ens governen, sols ens porta 
al desastre. Està al carrer l’atur, la precarietat, els desnonaments, 
l’empobriment i la pèrdua d’oportunitats i drets fonamentals. Per 
tant, l’objectiu d’urgèn cia és recuperar la nostra sobirania econò-
mica i política com a poble. Això significa no sols lluitar comuna-
ment per les nostres senyes d’iden titat nord-sud (llengua, cultura, 
història...), sinó també enllaçar la lluita comuna per recuperar la 
nostra sobirania. El dret a decidir, però no sols amb el marc d’un 
nou estat, sinó amb el model econòmic i polític amb el qual volem 
governar-nos, més just, més igualitari i més democràtic. Omplim 
el mot Països Catalans del significat més esperançador pos sible, el 
significat d’un canvi total i absolut de paradigma. Un projecte per 
encoratjar i apoderar els militants de sempre però sobretot els que 
mai no ho havien sigut. Plantejar un canvi total, una recuperació 
dels nostres sectors estratègics, de la nostra terra, la nostra indús-
tria i la nostra economia. Fer fora els lladres, corruptes i saqueja-
dors i demos trar que ací no estem per defensar sols una bandera o 
un mapa, estem per defensar el poble, la gent.

Perquè de la mateixa manera que dintre d’Espanya mai no se-
ran ni escoltades, ni respectades, ni valorades la nostra cultura, 
llengua i iden titat, tampoc dintre del capitalisme no trobarem la 
solució als nostres problemes diaris: l’empobriment, l’atur, els des-
nonaments, la pèrdua de drets o el desmantellament dels serveis 
públics com l’educació o la sanitat. Aquests problemes diaris i 
quotidians del nostre poble són els que haurem de posar al punt 
de mira per agermanar en un projecte comú valencianes i cata-
lanes. Però no ens quedarem en aquest punt. L’objectiu va més 
lluny. Una unió dels pobles del sud d’Europa, banyats per la nos-
tra mar Mediterrània, amb la idea de refer, entre totes, un sistema 
de cooperació i suport mutu. A l’Amèrica Llatina i el Carib, la 
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metxa es va encendre amb Cuba, més tard amb Veneçuela, Bolívia 
o Equador, i ara ja s’estén per tot el continent en forma d’aliances 
i tractats de suport mutu.

La nostra pàtria gran, la nostra pàtria mediterrània de treballa-
dores i treballadors, teixint entre totes un nou futur, cooperant, 
compartint, transformant i guanyant. De València a Gaza, de Bar-
celona a Atenes, de Marsella a Beirut, de Nàpols a Trípoli... Edi-
ficant els nostre Mercosurs mediterranis. Canviant la Valengrècia 
de la corrupció i el saqueig per la de la dignitat i sobirania. Us ho 
imagineu? Doncs fem-ho possible.
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de lA deconstruccIó nA-
cIonAl A lA IndependèncIA 
per FAses
Aure
silvestre
militant d’endavant i som països ca-
talans 
València (l’horta)

Quan es porta molt caminat, sempre és molt útil parar-se, reflexi-
onar i saber en quina situació estem i com hem arribat fins aquest 
punt. per això sovint cal fer algunes incursions en el passat i re-
córrer a l’hemeroteca. d’aquesta manera podrem desfer el camí 
fet aquestes últimes dècades i saber per què ens trobem com ens 
trobem. si ens capbussem en el repàs de la producció discursi-
va del nacionalisme català, almenys el que comprèn de salses a 
Guardamar i de Fraga a Maó, podem comprovar com des dels 
anys setanta fins a la fi dels noranta els països Catalans van ser una 
referència, una reivindicació i inclús un objectiu, força compartit 
entre el catalanisme polític en general i, de manera més concreta, 
entre les organitzacions de l’esquerra Independentista. l’ombra 
de Fuster encara era allargada, arribava arreu de tot el país i el pes 
de la seua presència i del seu pen sament era molt gran i evident.
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Malauradament, a partir de la dècada dels anys noranta les 
coses començaren a canviar, a girar lentament però inexorable. 
primerament amb l’assumpció d’algunes tesis del blaverisme i 
l’abraçada de les ter ceres vies, o dels viaranys segons es mire, per 
part del valencianisme progressista i d’esquerres. en segon terme, 
i de manera paral·lela, amb el també progressiu abandonament 
de les tesis de Fuster per part del catalanisme polític al principat. 
Amb el de sueca desaparegut, era més fàcil desempallegar-se de la 
seua incomoditat. una acció, a més, que va coincidir tant amb el 
canvi de tendència electoral al país Valencià i a les Illes com amb 
la constatació de les dificultats pel bas timent d’unes opcions po-
lítiques d’èxit que representaren el naciona lisme sociològic català 
—el que coneixem com a catalanisme— fora de Catalunya, i que 
al seu torn van provocar un augment del recel a dins el princi-
pat de què passava més enllà de les seues fronteres auto nòmiques. 
Aquest fet va contribuir al fet que la referència als països Catalans 
anara decaient, quan no directament fóra qüestionada, com un 
llast incòmode i que calia anar soltant. la deserció, però, no va 
impedir que hàbilment també es poguera promocionar, per la via 
de la subvenció, un catalanisme cada vegada més cultural, menys 
polí tic i, per tant, també menys molest per a les aspiracions de 
les elits polítiques i econòmiques del pujolisme, molt decidides a 
consolidar el seu projecte nacional-regional només a Catalunya i 
que no anava a permetre l’encaix de cap territori que ultrapassara 
els límits estricta ment autonòmics.

Dels ritmes i les velocitats...

Aquest rumb del nacionalisme català va poder servir-se d’un marc 
teò ric que l’avalara i que es va sostenir en diferents idees. una de 
les prin cipals, almenys la que ara més ens interessa, fou la de cen-
trar la seua atenció en el plantejament de l’existència dels diferents 



77

ritmes o veloci tats que es donaven arreu dels territoris històrics 
dels països Catalans respecte a la consciència nacional. un dels 
fonaments d’aquesta idea va ser que clarament permetia traslla-
dar tot el seu centre de gravetat des d’un únic subjecte nacional 
que fins aquell moment s’havia consi derat possible i necessari, els 
països Catalans, a uns altres assumits ara com a reals o inevitables, 
els subjectes autonòmics. d’aquesta manera es va poder llançar la 
idea, equivocada, que treballar per aconseguir uns països Catalans 
independents, per fases, seria equiparable a fer una construcció 
nacional, més efectiva, amb diferents subjectes nacionals separats i 
que, potser, si algun dia socialment s’hi aconseguia algun tipus de 
maduració en la consciència nacional superior, s’animarien a fer el 
pas a un estadi superior en la construcció de tots els països Cata-
lans. Aquesta idea de preconstrucció nacional, per tant, s’arrelava 
en un criteri federalista basat en la suma dels territoris perifèrics a 
aquell territori amb, a priori, major consciència nacional: el prin-
cipat.

en aquest punt cal fer un apunt, ja que el plantejament teòric 
que inci dia en la independència per fases va obviar algunes qües-
tions cabdals. la primera va ser que situà el centre de gravetat 
del procés indepen dentista en l’àmbit institucional, que prioritza 
el paper i els interessos del bloc de la burgesia per damunt de les 
dinàmiques i aspiracions de la classe treballadora. la segona va ser 
que va fixar una mateixa situ ació de partença, i un mateix punt 
d’arribada. una anàlisi que no va contemplar que aquest suposat 
mateix punt d’arrancada no era tal, ja que es donaven desiguals 
situacions de partida amb, per exemple, ter ritoris que havien patit 
històricament un major procés castellanitzador en el fet cultural o 
que també havien estat víctimes d’una major pressió espanyolista, 
en especial durant la transició. Igualment, i en tercer lloc, aquest 
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plantejament tampoc no van tenir en compte quin havia estat 
realment el pal de paller des del qual s’havia bastit la consciència 
naci onal catalana, que no era un altre que l’ideari del nacionalis-
me burgés catalunyés, elaborat a la mida dels interessos d’aquesta 
classe social i de la realitat regional del principat. un plantejament 
clarament de classe —burgesa— i regional —del principat— que 
no estava ajustat ni a la diferent realitat territorial o social que es 
donava —i es dóna— arreu de tots els països Catalans, tot i que 
inclús fora de Catalunya havia arribat a arrelar àmpliament entre 
el catalanisme.

plantejaments com aquests, que acaren els països Catalans però 
des tacant més les qüestions diferencials —la suposada realitat— 
que no els punts comuns —que podem anomenar com les opor-
tunitats—, han anat calant cada vegada més a dins el nacionalis-
me català en una mena de cicles regressius que cada cert temps 
tendeixen a accentuar-se, com ja hem vist, i que a hores d’ara hem 
d’ubicar en relació al procés sobiranista en general i al possible 
assoliment de la independència per part del principat, i que s’ha 
concretat en la generalització de la idea de la independència per 
fases.

... a la independència per fases

Actualment podem dir sense embuts que el procés sobiranista a 
Catalunya i el seguidisme acrític d’aquest que s’ha instal·lat entre 
gairebé tot el nacionalisme català, i inclús entre sectors del cata-
lanisme resistent més enllà del principat, i sobretot al país Valen-
cià més que a les Illes, ha estat l’empenta final a aquesta espècie 
de cicles de qüestionament de la nació completa. un punt que 
ha comportat que ens puguem arribar a plantejar la certificació, 
inconscient potser, però real a la pràctica, de la fi dels països Ca-
talans com a marc nacional i com a objectiu polític real tal com 
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històricament havien estat plantejats. per què podem afirmar tal 
cosa? Fonamentalment perquè mai no hi havia hagut una assump-
ció tan clara de la centralitat de les institucions burgeses com a òr-
gans bàsics pel desenvolupament del programa independentista, 
del mapa autonòmic i departamental —transmutat en mapa dels 
quatre subjectes nacionals i polítics— com a clau per resoldre el 
dilema de la construcció nacional i de la independència de tota la 
nació com els que es fan hui en dia. l’estadi superior d’una evolu-
ció, aquesta, on pràcticament ningú ja no parla de les comarques 
com a espai d’articulació nacional i que, per cert, ha anat acom-
panyat d’un evident nordisme polític, que ha identificat al pro-
grés, l’ordre i el futur amb el nord, juntament del menysteniment 
del sud del país, associat amb el desordre i el caos.

un plantejament, el de la independència per fases, amb què 
també s’ha volgut primar el projecte d’edificació de l’estat —el 
regional catalunyés—, mentre paral·lelament s’ha silenciat abso-
lutament el projecte de construcció de tota la nació. I per últim, 
una idea que ha estat fona mental per l’assumpció que tot i que 
una possible independència d’una part del país podria suposar uns 
alts costos per a la resta de territoris de parla catalana en forma de 
procés de recentralització estatal, aquests podrien compensar-se 
amb l’adhesió a la ciutadania del nou estat de la població de la 
resta de territoris. plantejament que al mateix temps tampoc no 
ha volgut abordar, ni amb claredat ni sense ella, quin seria el pa-
per i l’acció del nou estat com a suposat motor de la vertebració 
naci onal de tot el país. en definitiva, una línia roja, la dels països 
Catalans, que no s’ha volgut traspassar en el procés. paradoxal-
ment, aquesta marginació de la qüestió nacional s’ha produït tot 
i l’evident comoditat que comportava, ja que s’ha considerat que 
ni qüestiona la perspectiva d’un centre dinàmic i unes perifèries 
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nacionals retardades, ni exigeix cap tipus d’estratègia compartida 
per a tot el país, sinó que més aviat és simplement un desenvolu-
pament per fases on cada territori ja resoldrà els seus propis obsta-
cles com millor li convinga i amb les seues pròpies solucions, tot i 
que els problemes són els mateixos però amb diferents intensitats, 
i amb un objectiu comú potser algun dia realitzable: el dels països 
Catalans federals.

I mentrestant...

en aquesta evolució de dècades, només l’esquerra Independen-
tista ha continuat sent l’únic actor polític que ha mantingut els 
països Catalans com a marc nacional i com a reivindicació política 
clara. Malauradament, però, la pressió social que ha comportat el 
procés sobiranista a Catalunya ha suposat que una part significati-
va de l’eI, des de fa alguns anys, estiga abraçant alguns dels plan-
tejaments ante riorment comentats. Així doncs, ni a dins de l’eI 
podem dir que els països Catalans continuen sent ja un lloc comú 
en aquest moviment polític sinó, tot al contrari, un nou espai per 
a la controvèrsia i la con frontació. És evident que una situació 
com aquesta haguera estat més esmorteïda si l’independentisme 
s’hagués dotat d’un full de ruta clar per a la construcció nacional.

per aquests motius és necessari que l’esquerra Independentis-
ta referme alguns dels plantejaments fonamentals que sempre ha 
defen sat. Començant amb el sosteniment sense embuts de la re-
ferencialitat dels països Catalans com a marc nacional inequívoc. 
Això passa, a més de per la pròpia reivindicació i promoció social 
d’aquests com a única nació possible, per assumir i dirigir de for-
ma decidida la tasca de la construcció nacional i política de tot el 
país, començant per refermar el seu compromís perquè el procés 
independentista obert a Catalunya integre un compromís i con-
tribuïsca a la independència no d’una part dels països Catalans, 
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sinó de la seua totalitat. Que qüestione i con trareste, per tant, 
aquelles dinàmiques discursives, incloses les que es poden donar 
a dins l’eI, que volen primar el plantejament de la primacia de 
l’estat sobre la nació, i més en concret el de l’estat de Catalunya 
sobre la construcció de tots els països Catalans.

en definitiva, cal que aquells que encara volen contribuir a la 
construc ció nacional assumisquen que sovint la cosa més realista, 
coherent i per damunt de tot eficient no necessàriament ha de ser 
el més fàcil. És important tenir en compte que l’esforç per estruc-
turar subjectes polí tics diferenciats als països Catalans, el que a 
priori podria semblar un camí més còmode i gradual per arribar a 
l’alliberament de tot el país, en realitat al que pot conduir és a un 
atzucac, i més encara quan aquests subjectes es volen bastir sobre 
uns marcs com els autonòmics que no han fet més que aprofundir 
la divisió nacional i el retrocés en la consci ència nacional i que, 
per tant, no semblen cap garant del pas a un estadi superior en 
què aquests s’unifiquen. ningú no ha pogut garantir això mai i les 
dinàmiques dels últims anys ens donen la raó.

Concloent, cal responsabilitzar-se que el pla de la independèn-
cia per fases realment no suposa ni garanteix cap aportació a la 
construcció nacional. Que aquesta cal abordar-la, vista la conjun-
tura actual i les dinàmiques dels últims anys, en la mesura del 
possible al marge de processos polítics que siguen regionals i que 
no es puguen abordar de manera nacional total. una proposta 
que evidentment suposa reorien tar la percepció de com aprofun-
dir aquesta construcció i fer-la bascu lar cap a plantejaments que 
tot i ser més laboriosos alhora siguen més efectius. ens estem refe-
rint, doncs, a l’impuls d’iniciatives polítiques bàsiques que ajuden 
a fonamentar les bases de la vertebració del país. primerament 
afirmant el municipalisme com a estratègia fonamen tal de cons-
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trucció nacional. en segon lloc desenvolupant l’Assemblea Muni-
cipalista dels països Catalans. el tercer punt seria impulsant orga-
nismes socials, econòmics, sindicals, culturals i polítics que siguen 
d’àmbit nacional, i per últim reforçant els que ja tenen entre els 
seus punts programàtics la construcció nacional, i en especial som 
països Catalans i la Xarxa de Casals i Ateneus.
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els JoVes pel dret A decIdIr 
del pV I el procés Indepen-
dentIstA
Joves pel dret a decidir
país Valencià

Al principat sestà vivint un procés de radicalitat democràtica: el 
poble ha pres autoconsciència de la seva condició com a subjecte 
polític, uti litzant algunes de les estructures de poder al seu servei, 
perquè final ment puguen activament decidir el seu futur. des del 
nostre parer, que al principat de Catalunya emprenguen aquest 
camí no pot tindre més que conseqüències democràtiques posi-
tives.

Aquest procés, però, no ha sigut fàcil. durant molts anys, els 
pobles sota el domini de l’estat espanyol ens hem vist indefensos 
davant unes polítiques i un discurs que ens feia inexistents, que 
ens negava les nos tres arrels, que ens perseguia i controlava perquè 
no demanàrem mai els nostres drets.

tot i això, des que va començar el règim del 78 fins ara, sectors 
del poble no s’han rendit ni han deixat de lluitar, tot defensant la 
identitat nacional i els seus drets polítics, econòmics i socials. som 
nosaltres, com a Joves pel dret a decidir, qui ens sumem a aquesta 
lluita, conti nuant amb ella, perquè creiem en el dret de tots i totes 
a triar lliurement el que ens concerneix.
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pel que fa a la realitat del país Valencià, és ben diferent a la del 
principat: hem vist com han furtat els símbols del nostre poble 
i la «valenciania» ha sigut arrabassada pels moviments feixistes, 
que han estat justificant l’espoliació econòmica i social i espanyo-
litzant la nostra terra amb el vistiplau i aprofitament dels poders 
reials espanyols. el procés, per tant, resulta una oportunitat, un 
exemple per a molta gent, que cada vegada més s’adona que hi ha 
altres formes de participació política i que el que hem conegut 
fins ara és un exercici de poder d’una minoria dominant que le-
gisla d’esquena a la majoria, el poble. la societat pot veure que si 
s’aglutina en una lluita aconseguirà tot el que es propose.

el procés independentista del poble català obre la porta al fet 
que els valencians i valencianes puguem veure que l’expressió de la 
nostra identitat i els nostres drets no és cap delicte, és un dret vi-
tal bàsic per connectar amb les nostres característiques particulars 
com a poble i visibilitzar-les alliberant-nos de prejudicis. el poble 
valencià ha de fer el seu propi procés com a subjecte polític, com 
és el cas del poble aranès, reconegut definitivament com a subjec-
te polític pel parlament català. És el que passa per posar el dret a 
decidir en el centre del debat polític.

perquè decidir no és més que un acte de total i absoluta demo-
cràcia. I desobeir una resposta necessària quan les estructures de 
l’estat no deixen que el poble manifeste la seua opinió. Al con-
trari del que ens han fet creure, és una eina d’apoderament sense 
la qual no s’entenen totes les lluites que s’ han portat a terme des 
dels grups o col·lectius més opri mits. el dret a decidir ha estat l’eix 
transversal a la lluita de les dones, el col·lectiu lGtBI, l’animalis-
me, la lluita pels drets civils de les persones negres, la lluita de la 
classe treballadora... ha estat l’impuls i el centre de tot moviment 
d’alliberament.
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no podem saber el final del procés que estan vivint al principat 
de Catalunya, però sí que el poble ha pres una força que ja no 
pot ser atu rada i que ha començat a fer història. una història en 
què es respecten els drets polítics del poble de Catalunya. Aquest 
procés, al contrari del que es diu des de la premsa espanyolista, no 
farà que Catalunya s’aïlle i estiga a soles a l’univers. A l’inrevés, un 
procés d’aquest tipus serà exemple per tots els altres territoris que 
encara vivim una situació de subjugació política.
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contrA el reFerèndum
Andreu
Ginés
militant d’endavant i membre de l’Accent 
València (l’horta)
Rebuscant entre paperassa per a un treball d’investigació em vaig 
tro bar amb un breu text de la diplomàcia italiana que deia així:

«segnalo ad ogni buon fine voce riferita da fonte ben infor- 
mata, secondo la quale qualora Madrid cadesse in mano na-
zionali provincie Catalogna, Valenza, Alicante e Baleari, si 
renderebbero repubblica social-democratica indipendente e 
chiedereberro protezione inglese».11

sempre he pensat que si aquests rumors van arribar a les orelles 
de Bossi, el cònsol general d’Itàlia a Barcelona, algun fonament 
havien de tindre. I per bé que no he trobat més testimonis en 
aquest sentit, no puc evitar pensar que, des d’Almansa, mai no 
hem tornat a estar tan a prop d’uns països Catalans reunificats i 
independents (i d’esquerres, com diria Fuster).

una dictadura i uns quants anys després, una part de la nostra 
nació veu a tocar la seua independència. la crisi actual, com en 
el 98 o durant els anys trenta del segle XX, ha fet florir de nou 
les contradiccions i les febleses del Regne d’espanya. I la burgesia 
1 «Assenyale per a tot bon fi paraules provinents de font ben informada, 
segons les quals, en cas que Madrid caiguera en mans nacionals, les províncies de 
Catalunya, València, Alacant i Balears es convertirien en república socialdemocràtl-
ca independent i demanarien protecció anglesa». La nota data del 4 de setembre de 
1936 i es pot trobar al volum 8 d’I Documenti diplomatici italiani.
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principatina ha tornat a enarborar la bandera del catalanisme com 
si mai no l’haguera repudiat.

deixant de banda el debat de si l’independentisme de la mà de 
Ciu i eRC és una mera il·lusió o no, el fet és que, en tot aquest 
sainet, la resta de territoris ens hem convertit en simples especta-
dors: de res no han servit els textos de Joan Fuster, els congressos 
de Cultura Catalana, les multitudinàries manifestacions del 25 
d’Abril o les cançons d’Obrint pas. el particularisme imperant 
durant aquests trenta anys de monar quia parlamentària ha pesat 
molt més que qualsevol projecte de recons trucció nacional.

no sé com es viurà a la resta de territoris perifèrics —o poten-
cialment federats, com preferiu— però jo tinc molt clar que una 
hipotètica inde pendència del principat tindria unes greus conse-
qüències per al país Valencià i, per descomptat, per a la llengua i 
la cultura que compar tim els catalans a banda i banda del sénia. 
pense que els valencians hem perdut massa batalles com per pen-
sar que podrem derrotar l’espanyolisme pel nostre compte. I tam-
bé pense que l’independentisme (el d’abans de l’AnC i la pdd) 
és molt innocent si creu que té alguna cosa a gratar en un procés 
impulsat i pactat des de dalt, en el qual l’única con trapartida a 
la renúncia nacional i social serà la previsible marginació, si no 
abans, després de l’hipotètic referèndum. És una opinió; i sé que 
n’hi ha de moltes altres.

en tot cas, no paga la pena centrar el debat sobre prediccions 
futures, perquè ni en el terreny de la història, ni en el de la ciència 
política, ni tan sols en l’habitual prosa poètica que massa sovint 
substitueix l’anà lisi, trobarem arguments concloents per determi-
nar com ens afectarà a la resta de catalans l’exercici del dret a 
decidir de la Catalunya estricta.
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però trobe que és innegable que el procés en si ja suposa una 
fractura nacional en tant que accentua les dinàmiques diferents i 
diferenciades. És una derrota més del projecte dels països Cata-
lans i no reconèixer-ho és autoenganyar-nos. I bona mostra, per a 
mi, és el fet que gran part dels regionalistes valencians —aquells 
a qui hem retret tantes vegades la renúncia als països Catalans 
per, segons ells, construir primer el valen cianisme— estan encan-
tats amb la via catalana, la pregunta i la data del referèndum i 
qualsevol cosa que deixe de banda el país Valencià. un problema 
menys, deuen pensar; ara ja no els cal justificar el regiona lisme! 
però alhora no deixa de ser curiós que aquells que en gran part 
fonamentaven la seua renúncia en el «desinterés dels principatins» 
cap als valencians, ara se n’alegren quan aquest desinterés assoleix 
la seua màxima expressió.

Val a dir, no obstant això, que molt major és la perplexitat en 
veure el seguidisme d’alguns independentistes valencians. no sé 
què pensen que pot guanyar el país Valencià trobant-se a soles 
dins d’un estat cada cop menys democràtic. si la seua esperança 
és que l’estat s’ensorre amb la independència del principat o que 
la burgesia s’emmiralle en el procés principatí, no sé en quins indi-
cadors ho fonamenten, perquè en els his tòrics o sociològics segur 
que no. l’única explicació que trobe és que han donat per perduda 
la terreta; més d’un cop he hagut d’escoltar que ací no hi ha res a 
fer, que més val que se salven ells que encara estan a temps.

Jo estime la meua terra i la seua gent i per això no renuncie a 
defensar allò que pense que es mereix i que, evidentment, estic 
segur que és pos sible d’assolir. defense la independència i el so-
cialisme no com a retò rica, sinó perquè sé que és el millor per a 
València, el país Valencià i els països Catalans. per això estic en 
contra d’un referèndum —indepen dentment de la pregunta o de 
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la data— que tant en la seua concepció com en la possible resolu-
ció ens allunya del nostre objectiu.

I no, no estic en contra del dret a decidir. Qualsevol fórmula 
que servisca perquè la gent decidisca sobre el seu futur i sobre allò 
que l’envolta és positiva. però estic en contra d’un referèndum que 
suposa la renún cia de facto a la unitat política i que ens converteix 
als que no podem votar en catalans de segona. un referèndum 
que, com tot el procés, no ha tingut en compte les realitats o ne-
cessitats del conjunt del territori i, menys encara, les conseqüènci-
es. I no puc evitar qüestionar-me el sentit d’aquesta consulta quan 
qui l’està impulsant és la dreta que tan fàcilment vulnera altres 
drets democràtics.

entenc perfectament, però, que els catalans de la Catalunya 
estricta defensen el seu dret a decidir i que, després de trenta anys 
d’autonomisme i regionalisme, ho facen de manera excloent. però 
no entenc com tants valencians, i menys encara els defensors dels 
països Catalans i del socialisme, han entrat en aquest joc.

Quan recorde la nota del cònsol general a Barcelona no puc 
evitar especular sobre els escenaris que haguera obert la prompta 
caiguda de Madrid. Qui sap si ens haguérem estalviat una dic-
tadura, o si ara tin dríem una llengua i una cultura plenament 
normalitzades... la història ficció és sempre molt llaminera! tan-
mateix, jo sempre he arribat a la mateixa conclusió: tot i saber 
el que va vindre després, em reconforta que hui en dia la nostra 
supervivència com a nació no estiga associada a un episodi tan 
trist com haguera sigut abandonar la resta de pobles hispànics a la 
seua sort; i, més encara, quan, en aquell moment, ja era per tots 
conegut quin era el tarannà de l’exèrcit colpista. un exèrcit que, 
no ho oblidem, comptava amb el ple suport de la burgesia catala-
na, inclosa la principatina.
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perquè llAVors ho podrem 
tot
mercè
martínez
membre de cup-burjassot I 
l’AssocIAcIó culturAl bAssot 
burJAssot (l’hortA)

Als primers anys de la dècada dels 70 vaig començar a participar 
en moviments socials, primer en col·lectius de joves i més tard en 
asso ciacions de veïns i culturals. en aquella època era tot molt fàcil 
per què tot estava per fer. pràcticament com ara, ja que la majoria 
de coses importants encara estan per fer i moltes d’altres per refer. 
després de les primeres eleccions «democràtiques», els partits que, 
amb més o menys representació, formaren part de les institucions 
van donar-se presa a destruir tots els moviments socials i les orga-
nitzacions populars i van deixar en mans dels polítics la seua lluita, 
i fou així com pràcticament van desaparèixer els moviments veïnals 
i culturals que durant els anys 70 tanta feina havien desenvolupat.

I com no podria ser d’altra manera, allò que la classe política 
ha fet al llarg d’aquests anys ha estat sempre en benefici dels gover-
nants i els seus amics. no podem refiar-nos mai dels que diuen que 
ens solucionaran els problemes. tan sols nosaltres, el poble, és qui 
aconseguirà fer-ho.
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Al nord i al sud dels països Catalans moltes estem fartes d’es-
perar; hem deixat d’esperar que aquells als que votem ens facen 
costat, estem fartes de misèria econòmica, social i cultural, estem 
fartes de lladres, manipu ladors i mentiders, de les maniobres que 
fan per mantenir el seu estatus social i econòmic. Ja no volem les 
molles del pa, volem el pa sencer. Ho volem tot. I si per aconse-
guir-ho hem de desobeir, nosaltres desobeirem les seues normes 
imposades. perquè quan la injustícia es fa llei, la desobediència es 
fa justícia.

la societat catalana, farta de les agressions de l’estat espanyol, 
farta de les polítiques d’espoli econòmic i de persecució lingüística 
i cultural, ha dit prou. el poble català ha donat moltes lliçons a 
la seua classe política, lliçons de comportament i de col·laboració 
entre diferents col·lectius i que tot i tindre diferències han sabut 
deixar-les de costat per treballar conjuntament en les coses que 
podien compartir. Així han obligat els seus representants a fer la 
consulta.

les persones que poguérem viure als carrers del principat les 
hores engrescadores del dia 9 de novembre vam poder compar-
tir una data històrica, històrica perquè després de molts anys els 
catalans i catalanes gràcies a la seua lluita col·lectiva feien un acte 
de total democràcia i desobediència, amb gran dignitat. Aquesta 
és sens dubte la sensació que es podia respirar als carrers durant 
aquella jornada. era la dignitat de tot un poble en moviment.

tot i saber que la consulta no era vinculant, famílies completes, 
des dels més menuts fins als més grans, molts dells vinguts d’arreu 
del món, il·lusionats com feia anys que no veia, van omplir els 
pobles i ciutats de cues llarguíssimes i hores d’espera per posar 
una butlleta a una urna. el resul tat, tot i ser important, no era el 
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principal motiu de la seua participació. el motiu era defensar el 
dret a decidir de tots els pobles sobre el seu futur.

la consulta del 9 de novembre em va recordar les primeres 
eleccions que vaig viure. era tot un poble participant activament 
en totes les lluites i sent decisiu en el seu resultat. Cada persona 
ha de llaurar el seu futur i col·lectivament, entre totes i tots, el del 
seu poble. per aquest motiu, molts valencians mirem amb enveja i 
esperança el moment que viuen els germans del principat. encara 
que personalment crec que la indepen dència no està tan prop com 
a alguns ens agradaria. el que realment és envejable és la il·lusió, 
la força i el coratge de la seua gent.

Aconseguir la independència està en mans del poble i de la 
pressió que exercisca sobre els seus polítics. la societat catalana 
ha de continuar lluitant activament, cadascú al seu lloc de treball, 
d’oci, a les escoles, als hospitals, als moviments socials, culturals... 
perquè, com diu Obrint pas en una de les seues cançons, cal «tot 
un poble en moviment».

sempre que pense sobre la hipotètica independència de Ca-
talunya em ve al cap la següent pregunta: què passarà quan el 
principat siga inde pendent? I aquesta qüestió sí que la tinc clara. 
encetarem una època difícil, molt i molt difícil; haurem de treba-
llar més i millor. perquè l’estat lluitarà amb totes les seues forces 
contra la resta dels territoris que encara estarem sota la seua domi-
nació; l’estat espanyol utilitzarà totes les seues armes i amb tota la 
seua virulència ens atacarà per com batre els moviments socials que 
treballem per la unitat lingüística i social del nostre país. Comba-
tran amb tota la seua força tot allò que no siga espanyol. Aquesta 
manera de ser la coneixem bé els valencians, la coneixem molt bé 
perquè ja l’hem patida des de fa molt.
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per això, en aquest moment més que mai, ens caldrà unir-nos 
en les coses importants si volem guanyar la llibertat social i política 
del nostre poble. la independència no pot servir sols per a canviar 
d’amo, no, això sols no ens val. la independència ha de servir per 
a canviar-ho tot. Als països Catalans no ens serveix sols el canvi 
social, ni tampoc sols el canvi nacional, ho volem tot, perquè ho 
necessitem tot. necessitem un nou sistema econòmic, un nou sis-
tema educatiu i sanitari... s’ha de can viar la manera de fer política. 
la gent ha d’organitzar-se en assemblees en què les decisions siguen 
vinculants i els polítics tan sols siguen la nostra veu a les instituci-
ons, les nostres veus i res més. els referèndums, als que ara tenen 
tanta por, han de ser una eina habitual de consulta. la distribució 
de la riquesa i del treball, el dret a l’habitatge, l’accés a una sanitat 
pública, una educació pública i de qualitat, la igualtat, la llibertat 
d’expressió per tothom han de ser un fet i no una quimera.

si la independència de Catalunya serveix per aconseguir tot 
allò i els seus ciutadans aconsegueixen viure millor suposarà tot 
un exemple per a la resta dels ppCC i podrem sumar-nos a ella. 
Mentrestant haurem de resis tir, a la qual cosa els valencians també 
estem acostumats, ja que portem molt resistint als de fora i fent 
front als de dins de casa nostra cada dia.

sortiran noves veus que donaran solució a tots els nostres pro-
blemes, però nosaltres hem de tindre clar que sols la lluita col-
lectiva ens farà lliures. Així doncs, continuarem trobant-nos a les 
assemblees de barris i pobles, en les manifestacions, als col·lectius 
de dones, a les associa cions culturals, en els concerts de música, 
en les escoles... Allà on som. ens trobarem treballant per la nor-
malització de la nostra llengua, per la cul tura, pels drets socials i 
per la dignitat del nostre poble fins a aconseguir la independència 
completa dels països Catalans.
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Almàssera (l’horta)

per a poder valorar amb un cert grau d’objectivitat el procés 
independen tista català i alhora veure com incideix al país Valencià 
ens cal, en primer lloc, que les persones que ho fem contestem, no 
pas des de l’idealisme sinó des de l’anàlisi més material i concreta 
possible, si existeix la possi bilitat de la independència ara i ací de 
tota o una part de la nostra nació.

Crec que no es tracta de plantejar desitjos, sinó de copsar com 
evoluci ona la nostra societat com a resultat de les múltiples con-
frontacions que operen al dia a dia: entre el conservadorisme del 
capitalisme instaurat i la resposta de les classes explotades; entre 
l’espanyolisme oficial i la resistència a desaparèixer com a poble; 
entre el patriarcalisme domi nant i les tendències i lluites allibera-
dores... I operant totes aquestes confrontacions alhora dins d’al-
tres culles dinàmiques s’expressen en àmbits regionals europeus o 
fins i tot mundials.

una primera resposta és que la societat catalana circumscrita a 
l’actual Comunitat Autònoma de Catalunya (CAC) ja ha assumit 
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la factibilitat política de la independència. És a dir, ja són inde-
pendents en potència. Més enllà dels tripijocs de la burgesia i dels 
seus partits i mitjans, bona part de la societat catalana ha deixat 
de considerar-se part d’espanya. Això implica necessàriament que 
més d’hora que tard es trobarà la fórmula que no podran aturar ni 
endarrerir i Catalunya serà un estat independent.

dissortadament al país Valencià i a la resta dels països Catalans 
(ppCC), encara no. Aquesta independència de la CAC és un pro-
blema o forma part de la solució?

des del meu punt de vista, el que no podem fer és amagar 
el cap sota terra i, basant-nos en el fet que la possibilitat de la 
independència no abasta la totalitat de la nació, no treballar polí-
ticament per aconseguir la mediació necessària entre la indepen-
dència potencial i la real de Catalunya i al mateix temps no influir 
en el tipus de nació que hem de fer. Aquesta posició política, cer-
tament nihilista malgrat la seua bona voluntat i suposada bondat, 
impedeix de facto que la resta dels ppCC aprofiten els canvis ge-
opolítics que ja es donen i que es donaran de manera creixent al 
nostre entorn, des de la resta dels ppCC, per enge gar també la via 
d’apoderament potencial, pas previ però necessari per a la nostra 
pròpia independència.

Fa uns mesos apuntava en un article les grans tendències en les 
quals estàvem immersos, quines preveia que podien ser les seues 
evolucions i què és el que hauríem de fer per aconseguir que en 
8, 10, 12 anys, el país Valencià poguera trobar-se en condicions 
d’entrar de ple en la lluita per la independència, alhora que pogu-
érem lluitar per un canvi radical en els aspectes polítics i socials. 
podem dir que en allò que es pot constatar aquestes tendències 
s’han confirmat:
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1a tendència: la crisi sistèmica del capitalisme, incapaç de su-
perar la caiguda tendencial de la taxa de guanys, continuarà apro-
fundint-se amb diverses conseqüències directes. els estats centrals 
del capita lisme continuaran intentant afeblir la resta d’estats.2 la 
lluita pels mer cats mundials s’aguditzarà. els estats que fins ara 
estaven al límit de la centralitat del capitalisme passaran a la peri-
fèria i els que eren ja a la perifèria passaran directament a l’arena 
del sistema. s’incrementarà la depauperació absoluta d’una part 
del poble i relativa de la resta, i es debilitarà l’estat espanyol com 
a estat cada vegada més semiperifèric.

2a tendència: per la mateixa Catalunya, si més no parcialment, 
la inde pendència trencarà, previsiblement, aquest efectes (pel seu 
grau de desenvolupament industrial/tecnològic i l’especialització 
de la classe treballadora); en canvi, afeblirà encara més l’estat es-
panyol, que, de sobte, perdrà el 20 % del pIB, fet que accelerarà el 
seu viatge cap a la perifèria del sistema. Aquest estat intentarà con-
trarestar-ho incremen tant els seus atacs a les condicions de vida i 
treball del nostre poble: reduccions de drets i de serveis i augment 
de l’espoliació i l’explotació social, alhora que l’increment de la 
propaganda espanyolista intentarà taponar l’escletxa oberta per 
Catalunya.

3a tendència: A la resta dels ppCC, tal com ha succeït als 
darrers 200 anys a tot el món, les lluites parcials del poble con-
tra les conseqüèn cies de les dues tendències anteriors tindran la 
possibilitat de convergir en una única estratègia nacional i social 
alhora, única amb garanties de sumar la massa crítica necessària 
per aconseguir els nostres objectius d’alliberament. Cal deixar clar 
que aquesta tendència és la que necessita de més mediacions po-
lítiques, ja que la convergència de les lluites no és una qüestió 

2 Vg. el llibre El capitalismo histórico d’Immanuel Wallersteln.
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matemàtica i no serà possible si la campanya espanyolitzadora no 
és contrarestada per un projecte polític inclusiu, transversal, soci-
alment engrescador i nacionalment reconstituent.

davant d’aquestes tendències, lluny de lamentar-nos, cal que 
ens dotem d’un full de ruta que ens done la possibilitat de passar 
de la mera volun tat quimérica a la factibilitat de la independència 
del país Valencià i la (re)unificació en un estat català, federal, re-
publicà i igualitari.

A hores d’ara i a diferència del que està passant a Catalunya, al 
país Valencià les mobilitzacions i bona part de l’anomenada socie-
tat civil van pel darrere dels partits polítics, amb què s’hipoteca el 
nostre esdeveni dor a un triomf electoral ple d’incògnites, depen-
dències i insuficiències. si alguna cosa és fàcil de detectar al procés 
principatí és que han sigut les mobilitzacions populars, i les enti-
tats i no els partits institucionalit zats, les que han marcat l’agenda 
i les que han eixit al carrer cada vegada que les i els diferents agents 
polítics han fet figa, amb la qual cosa han imposat una dinàmica 
rupturista. Ací anem amb el peu canviat.

les raons d’aquesta divergència són múltiples i de tot tipus: 
història, economia, desenvolupament industrial, cohesió lingüís-
tica, efectes de la repressió i molts altres. Crec, però, que també 
podem trobar en els aspectes més subjectius algunes explicacions 
plausibles que poden aju dar-nos a entendre el perquè de tot ple-
gat. dit altrament, més enllà de les raons materials sobre les quals 
cal operar, la manera com intervenen els diversos agents polítics 
i socials també poden condicionar l’evolució en un determinat 
sentit o el contrari.

un fet molt poc tractat al país Valencià van ser les raons de fons 
que hi va haver en el trencament de l’independentisme modern als 
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anys 80 del segle XX i com això ha acabat afectant (almenys parcial-
ment) l’evolució del procés independentista arreu dels països Cata-
lans. l’any 1987 es varen confrontar dues propostes de línies estratè-
giques de l’esquerra Independentista: la del Front patriòtic i la que 
desembocaria el 1988 en el desenvolupament de la unitat popular.

la primera va ser assumida per bona part de l’independentis-
me exis tent aleshores al país Valencià. la segona va ser majoritària 
entre la militància principatina. des del començament de l’inde-
pendentisme modern, al voltant dels anys 1967/68, i reafirmada 
des de l’any 1988, amb la formulació de l’estratègia de la unitat 
popular, ha estat l’esquerra Independentista la que ha anat im-
pulsant una i altra vegada les críti ques antisistema i antiespanyoles 
cap una dinàmica autocentrada per obrir un procés independen-
tista amb continguts clarament socialistes.

en canvi, la dinàmica nascuda des de l’estratègia de Front pa-
triòtic, especialment al país Valencià, on va arrelar amb més força, 
ha xocat una i una altra vegada amb la quimera de trobar una 
classe burgesa nacional clarament inexistent. A més a més, aquesta 
recerca infructu osa ha condicionat, juntament amb una sèrie de 
discursos interclassistes, una praxi, d’una part de l’esquerra Inde-
pendentista en particular i del nacionalisme valencià en general, 
allunyada del dia a dia de la lluita de classes i de les seues expres-
sions més punyents.

un dels efectes positius d’aquesta estratègia al país Valencià ha 
sigut la penetració reeixida de la lluita en defensa de la llengua i 
la cultura cata lanes. en canvi, els diferents aspectes de la lluita de 
classes i de gènere entre altres han quedat en un segon pla.

una altra conseqüència d’aquests diferents enfocaments són les 
visions contraposades sobre el procés independentista que es viu 
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a Catalunya. Així, han nascut diverses interpretacions, no pas en 
funció d’allò que estava passant sinó en funció d’uns pressupostos 
ideològics previs.

per a la militància independentista que veu el procés des d’una 
òptica d’unitat popular, tant a Catalunya com al país Valencià, i 
que és cons cient que ha sigut impulsat des de l’esquerra i des del 
moviment popular, que han arrossegat contra la seua voluntat tant 
la xicoteta i sectors de la mitjana burgesia com sobretot les seues 
expressions polítiques, des d’aquesta militància, dic, el procés es 
viu positivament i com una possibilitat no només d’aconseguir la 
independència del principat sinó també com la possibilitat d’obrir 
una important escletxa per la qual avançar en el mecanisme d’apo-
derament a la resta dels països Catalans.

per a la militància independentista que hi veu el procés des de 
l’òptica del Front patriòtic, el que passa a Catalunya no és una 
altra cosa que la concreció del seu full de ruta, sense entendre que 
la burgesia i els seus representant polítics faran una i una altra 
vegada el possible perquè el procés trontolle, posant tots els pals 
a les rodes possibles. Aquest sec tor, que, tot i que va rectificar 
posteriorment, es va manifestar en un primer moment en contra 
dels procés perquè no tenia en compte els ppCC, continua sen-
se entendre què passa. Així, no entengueren què va passar en les 
eleccions del 25 de novembre del 2012, ni han entes les traves al 
procés tant des del Govern com des de la cúpula d’algunes orga-
nitzacions de masses.

una altra militància independentista, aquesta amb poca inci-
dència real al país Valencià i en plena crisi d’identitat, també s’ha 
manifestat en contra del procés imbuïda pel seu propi relat i per 
la seva profecia que s’autocompleix: com que l’única esquerra In-
dependentista són ells i la resta és Front patriòtic, tot el moviment 
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independentista és burgès, neoautonomista i regionalista. la in-
capacitat de llegir en clau política què està passant i, per tant, les 
possibilitats per al futur es converteix en una rèmora.

Comptat i debatut, malgrat els entrebancs de la burgesia i els 
seus representants i d’una certa incomprensió de la dinàmica so-
cial i polí tica d’alguns sectors de l’esquerra Independentista, el 
procés indepen dentista a Catalunya és un procés clarament posi-
tiu d’apoderament i d’alliberament individual, social i nacional. 
És evident que els resultats de les lluites mai no estan escrits i mai 
no són definitius, però això no pot impedir fer propostes d’em-
plaçament col·lectiu al nostre poble i especialment als sectors més 
compromesos.

els reflexos d’aquest procés també seran majoritàriament po-
sitius en la resta dels països Catalans. de fet ja ho estan sent. els 
dubtes i temors polítics d’alguns sectors tenen més a veure amb la 
manca de conne xió amb el teixit associatiu i amb la manca d’una 
estratègia clarament d’unitat popular.
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per respecte democràtIc
enric
sorribes
membre de compormís per 
castelló i de l’Associació to-
màs i martí 
la Vall d’uixò (la plana)
Vaig tindre l’oportunitat d’estar a Catalunya en les eleccions al par-
lament de 2012 i en la consulta del 9-n de l’any passat, primer 
a Cardona i pos teriorment a Montblanc; totes dues vegades vaig 
visitar alguns col·legis electorals per copsar l’ambient, sentir el que 
deia la gent, parlar, infor mar-me de primera mà, vaja, del que estava 
succeint. I la sensació que vaig tindre en tot moment era d’il·lusió i 
alegria, esperança i emoció; la sensació d’estar fent quelcom histò-
ric. Allò que hom intitula amb el pompós terme de festa de la demo-
cràcia. Malgrat tot, no sé si això era una festa, però sí que estava clar 
que era la democràcia: un poble que lliurement diposita la seua opi-
nió dins d’una urna sense més restricció que l’edat legal (o no tan 
legal com en el 9-n). per això, la meua opinió com a valencià, però 
sobretot com a demòcrata (radical), és que hem de deixar votar els 
catalans i les catalanes, així com qualsevol altre poble que d’emane 
fer-ho (la lliçó del Cameron, malgrat l’abisme ideològic i social que 
ens separa, amb ocasió del referèndum d’autodeterminació d’escò-
cia, s’hauria de tindre en compte).
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Arran d’aquests fets i el despertar del moviment sobiranista 
a Catalunya els últims anys, he sentit veus molt crítiques amb 
el procés, i no sempre han vingut des de sectors reaccionaris o 
espanyolistes. Moltes d’aques tes veus procedien de sectors va-
lencianistes. He sentit massa vegades observacions, tant verbals 
com escrites, fonamentades en el temor al fet que una hipotè-
tica independència de Catalunya poguera dur aparellada una 
recentralització de l’estat espanyol, amb la consegüent nova 
pèrdua de les institucions d’autogovern del poble valencià, i fins 
i tot l’inici d’un genocidi cultural amb tendència a la uniformit-
zació i l’assimilació amb la metròpoli castellana. segurament 
a aquells que tenen aquesta visió no els falta raó, ja que hem 
tingut precedents en la història contemporània del nostre país 
(o fins i tot anterior: recordem la desfeta d’Almansa i el decret 
de nova planta de 1707). Cal recordar, a més, que el desastre 
espanyol de 1898 amb la independència de Cuba i la pèrdua de 
les restes de l’imperi colonial, com les Filipines, puerto Rico i 
altres illots, dugué una reacció centralitzadora per part del na-
cionalisme espanyol d’arrel castellana. si analitzem les paraules 
i comentaris de la intelligentsia d’allà al ponent, dels informes 
i memoràndums de la Fundació FAes i d’altres per l’estil, dels 
articles d’opinió de la premsa madrilenya, tant conser vadora 
com progressista, de les enquestes d’opinió, sempre contràries a 
les autonomies, el creixement de partits unionistes com upyd 
o Ciutadans, etc., si tenim en compte tot això, la conclusió a 
la qual podem arribar és que efectivament l’endemà de la inde-
pendència, ja suspesa la Constitució de 1978 («la Constitución 
se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, 
patria común e indivisible de todos los españoles», art. 2), allò que 
ens vindria és la supressió de les autonomies i un retorn ferotge 
al centralisme castellanitzant, cosa que ens abocaria a l’eliminació 
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dels nostres trets culturals que ens identifiquen com a poble, en 
especial la nostra llengua, que compartim, a més, amb Catalunya.

Hi ha qui ho considera una visió egoista, però jo opine que es 
tracta més aviat d’una posició de precaució, per tot el que hem dit 
abans. no obstant això, caure en aquella visió que podríem deno-
minar fatalista o pessimista és un error del qual cal fugir. perquè 
no és just que ens oposem a la lliure determinació d’un poble, 
més encara quan compartim una mateixa llengua i una cultura 
mil·lenària, així com estrets lligams econòmics i socials: no podem 
deixar de banda que Catalunya és, alhora, el nos tre millor client 
i el nostre major proveïdor, que les entitats financeres valencianes 
a hores d’ara (per desídia i incompetència del govern del partit 
popular valencià) estan en mans d’entitats catalanes, que la via a 
europa passa pel principat, que moltes empreses catalanes i valen-
cianes tenen interessos comuns, que el port de Barcelona i el de 
València són aliats naturals front a la potència d’altres ports de la 
Mediterrània com els de Marsella o els de Gènova, que nombrosos 
professionals qualificats nascuts al país Valencià viuen i treballen 
a Catalunya, per no parlar dels estudiants que desenvolupen les 
seues carreres acadèmiques en univer sitats i altres centres de Bar-
celona, lleida, tarragona...

però per damunt de tot està el fet que la radicalitat democràtica 
ens obliga a ser respectuosos amb el procés que han decidit seguir 
a Catalunya. sense pors. I sense deixar a un costat que algun dia el 
poble valencià puga iniciar el seu propi procés sobiranista i, si es-
cau, de convergència amb la resta de territoris de llengua catalana. 
estic segur que si això succeeix (o quan això succeïsca), trobarem 
el poble català com a aliat.
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sobIrAnIA populAr
Assemblea de nules
nules (la plana)

Quan escrivim aquestes línies, a l’altre costat de la Mediterrània, 
cen tenars de bombes cauen sobre palestina. És difícil d’empassar 
el procés pel qual un poble justifica les seues estructures d’estat 
per extermi nar-ne un altre. Mentrestant, els estats occidentals ca-
llen, ofegats per la seua pròpia culpa en un holocaust jueu que ja 
fa molts anys que paga el poble palestí. el país Valencià, però, a 
l’extrem occidental d’aquesta mar, observa expectant un procés 
molt més proper i irrellevant: l’anomenat procés sobiranista de 
Catalunya.

des de l’Assemblea de nules entenem aquest procés com la 
culmina ció d’una reivindicació històrica del poble de Catalunya, 
que ha reeixit precisament en un context de descontent social. I si 
ha sigut així no és perquè no existís amb anterioritat una identitat 
col·lectiva que el defi nís com a poble, sinó perquè un conjunt de 
factors l’han impulsat. És innegable que existeix un moviment 
de base que ha anat agafant força. des de cada vila, des de cada 
barri, aquest conflicte menyspreat pel parlamentarisme burgés ha 
eixit als carrers i ha configurat com a punt de trobada l’Assemblea 
nacional Catalana, un ens que esgrimeix la seua transversalitat 
com a tret característic d’arrelament del procés. però cal recor-
dar que qualsevol iniciativa que parteix d’aquesta base implica la 
neutralització artificial de les reivindicacions de classe, pròpies de 
tot procés col·lectiu. ens fa la impressió que la falta de concre-



108

ció del model social no és gens casual. els poders fàctics tenen 
molt clar el model de país que volen, i una part important de les 
bases d’aquest moviment transversal balla al so que marquen els 
mitjans de comu nicació burgesos. Això implica, per exemple, que 
un pas enrere del govern de Catalunya podria ser assimilat per 
aquesta part de la pobla ció. potser hauríem de configurar com a 
moviment obrer català la nos tra pròpia agenda al marge del pro-
cés consultiu, i començar a construir des d’ara mateix la sobirania 
popular des de molt més enllà del sènia.

d’altra banda, si mirem endavant, la hipotètica culminació del 
procés tal com està plantejat seria la constitució d’una república 
burgesa en la qual la classe treballadora ho tindria tot per guanyar. 
no veiem clar que hagen de guanyar aquest procés els mateixos 
de sempre, els que ens han tancat a la presó i ens han torturat, els 
que ignoren i oculten sistemàti cament les lluites revolucionàries 
per les quals ha sigut conegut arreu del món el poble català. I de 
claredat no ens falta, en canvi, per a veure la repressió al moviment 
obrer com una eina que, mostrada al context internacional, seria 
l’evidència d’un estat català viable i sostenible en el marc de l’eu-
ropa del capital. un país amb les mateixes estructures d’estat que 
deixa caure centenars de bombes sobre palestina.

pel que a nosaltres ens afecta, al país Valencià aquest procés 
podria polaritzar encara més les posicions al voltant de la qüestió 
nacional. Mentre alguns miren amb expectació i incredulitat el 
procés —recor dem que els mitjans burgesos no ens el mostren 
com a viable, al con trari que a Catalunya—, altres augmenten 
la seua animadversió contra la nostra cultura, intentant per da-
munt de tot silenciar el que ens uneix. Fins ara al país Valencià 
l’anticatalanisme ha estat utilitzat per la dreta com un esquer po-
lític contra el moviment obrer, i la seua radicalitza ció el faria més 
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ferotge ací que a qualsevol altre indret. potser siga un problema 
afegit que faça renàixer indefinidament els obscurs anys de la Ba-
talla de València, o potser siga l’espurna definitiva que necessitem 
per superar aquest entrebanc que ja dura massa en el nostre propi 
procés d’apoderament popular. el temps ens ho dirà. Resta a les 
nostres mans aprofitar-ho per fer realitat o no el món que portem 
als nostres cors.
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estIrem lA cordA
christian
Úbeda
mIlItAnt de renAIX! 
betXí (lA plAnA)
la postura més comuna —o, si més no, la més còmoda— per a 
l’anar quisme davant d’una lluita d’alliberament nacional ha estat 
el desinte rés —quan no el menyspreu o l’acusació—, ja que histò-
ricament des de l’anarquisme, tot i que això seria discutible, s’han 
vist les lluites per l’emancipació dels pobles com a assumptes de 
reivindicacions estrictament nacionals i, per tant, de naturalesa 
burgesa i aliens a qualsevol tipus de reivindicació política o social.

el que moltes vegades es passa per alt —inconscient o 
intencionada ment— des de sectors llibertaris és que, sovint, les 
demandes nacionals van de la mà de les reivindicacions de classe 
o que directament, en mol tes ocasions, no es poden entendre les 
unes sense les altres.

Classes populars, anarquisme i fet nacional

en moltes ocasions, la reivindicació de la consciència o l’allibe-
rament nacional parteix directament dels sectors populars locals, 
i no de la burgesia de torn. tanmateix, ací ens centrarem en el 
segon cas, que és el que ens interessa abordar.

en el context de les descolonitzacions, en molts casos, el de-
sig d’emancipació nacional respecte a la metròpoli parteix de la 
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pròpia burgesia local de la colònia. en un moment donat, quan 
la situació de saqueig sistemàtic és asfixiant per als interessos po-
líticoeconòmics, es veu amb la capacitat d’impulsar, amb el pos-
terior suport d’altres capes socials, un procés de descolonització o 
d’independència de la metròpoli que n’afavorirà el major desen-
volupament econòmic. tanmateix, no són pocs els casos al llarg 
de la història en què els processos de descolonització, més enllà 
de les simples reivindicaci ons econòmiques de la burgesia local, 
sorgeixen fruit d’una situació d’emergència social insostenible, de 
la demanda de més drets o de majors quotes d’autonomia. en són 
bons exemples el casos d’Algèria o el Vietnam.

sí que és cert, com hem dit, que el desenvolupament de la 
qüestió nacional té en moltes ocasions un origen eminentment 
burgés que es remunta a les revolucions burgeses que es van suc-
ceir a europa al llarg del segle XIX. Això, tanmateix, no vol dir 
que aquest siga un tema d’abast exclusivament burgés, sinó que 
per trobar-hi l’origen hem de viatjar fins aquest moment histò-
ric.

en aquest cas, l’aparició de la reivindicació nacional, resumida-
ment i en alguns casos, passa per unes fases típiques (dd AA, 1978). 
en un primer moment, la reivindicació nacional està dirigida per la 
burgesia local —ja que, en aquest primer punt, la burgesia del poble 
oprimit és oprimida per l’estat central, del qual encara no participa. 
seguidament, aquesta burgesia nacionalista cerca suports entre les 
classes populars per configurar un bloc social potent amb què crear 
una pressió forta vers l’estat central. després, la burgesia local arriba 
a un acord amb l’estat central per millorar la seua posició econòmi-
ca dins del repartiment del «pastís estatal»; així és com finalment la 
burgesia local «traeix» les classes populars, s’integra amb la resta de 
burgesies de l’estat central i abandona la reivindicació nacional. per 
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últim, es crea una direcció petit-burgesa i el fet nacional comença a 
arrelar entre les classes popu lars amb més força.

A mesura que aquest procés culmina, la resolució de la con-
tradicció nacional recau finalment sobre les classes populars i, per 
tant, s’afegeix a les seues reivindicacions i objectius de classe. Així 
és com, al capdavall, el conflicte «poble oprimit - estat opressor» 
es converteix en un aspecte més de la contradicció entre les classes 
populars i les elits dominants, un aspecte secundari o addicional 
de la contradicció principal —la de classe—, però un aspecte més, 
al cap i a la fi. el fet que diguem que és secundari, però, no exi-
meix el seu plantejament i molt menys implica el seu menyspreu.

Així, cal remarcar que en el moment que aquesta contradicció 
se situa entre les preocupacions de les classes populars i la seua 
resolució passa a formar part dels seus objectius, el moviment lli-
bertari ha de ser capaç de configurar una resposta que la satisfaça. 
el contrari indicarà una pobresa teòrica evident i una gran inca-
pacitat pràctica davant dels esdeveniments.

per als militants llibertaris que, així i tot, no s’ensen la qües-
tió nacional com una problemàtica que cal tenir en considera-
ció, aquesta reflexió al respecte del neerlandès Anton pannekoek 
(1912), un dels referents del comunisme de consells, potser els 
siga profitosa:

«encara que nosaltres no entrem en el camp dels eslògans 
i de les consignes del nacionalisme i continuem emprant 
els eslò gans del socialisme, açò no significa que nosaltres 
prosseguim una espècie de política de l’estruç enfront de les 
qüestions naci onals. perquè es tracta de qüestions reals que 
preocupen els homes, i n’esperen una solució. nosaltres fem 
que els treballa dors prenguen consciència del fet que, per a 
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ells, no són aques tes altres qüestions, sinó l’explotació i la 
lluita de classes, les qüestions vitals més importants i que ho 
dominen tot. però açò no fa desaparéixer les altres qüestions 
i hem de mostrar-los que som capaços de resoldre-les».

Finalment, la simple lògica s’imposa. el moviment llibertari 
ha de ser capaç, doncs, de cercar solucions a la qüestió nacional a 
partir del seu ideari propi, de la confrontació amb qualsevol tipus 
de relació de poder; des d’un punt de vista tant antiestatalista com 
antiestatista (es a dir, tant contra l’estat espanyol com contra el 
potencial estat burgès català), en la mesura del possible. Cal evi-
denciar el missatge que es necessari tren car amb el vell i fracassat 
projecte de l’estat espanyol, però tambè incidir que el nou estat 
català —ni cap estat, al cap i a la fi— no solucionarà per ell sol cap 
dels nostres problemes.

El procés català

en el cas del procès català, no crec que ningú puga explicar el 
sobtat i exorbitant augment de l’independentisme com un feno-
men espontani —i molt menys com un nou anhel de la burge-
sia regionalista—, sinó mes aviat com una reacció de les classes 
populars per cercar solucions a una sèrie de problemàtiques de 
caire polític, econòmic i social. de fet, per fer que la creació d’un 
nou estat siga una realitat viable cal conver tir-lo en una cosa útil 
i sinònima de millora social i econòmica. Com afirma toni Rico 
(2013), si analitzem la nació des de la perspectiva del materialisme 
històric, podem arribar a la conclusió que es molt difícil portar les 
classes populars a la creació, lluita o defensa d’una nació a partir 
d’elements «essencialistes» com la llengua, la tradició o el fol klore, 
deixant de banda els elements materials i de millora social i eco-
nòmica per a les pròpies classes populars.
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el procés català, en aquest sentit, s’ha de llegir en paral·lel al 
descon tent generalitzat respecte a un marc polític i legal, el règim 
del 78, a la resta de l’estat espanyol. per a gran part de les classes 
populars, la caducitat de les estructures sorgides de la transició és 
evident, i cal construir projectes polítics nous. d’altra banda, més 
enllà de l’ús que li hagen donat alguns partits polítics, l’argument 
de l’espoli fiscal —defi nit com a una extracció injusta dels ingres-
sos fiscals d’una comunitat en benefici de tercers— ha calat des de 
ja fa temps entre la població de Catalunya. A això cal afegir altres 
elements com la sentència del tribunal Constitucional de 2010 
sobre l’estatut d’Autonomia de 2006, punt d’in flexió arran del 
qual la via autonomista en el marc de l’«espanya plu ral» va que-
dar quasi totalment descartada —gràcies a la imperícia del propi 
espanyolisme i del regionalisme català, representat aleshores per 
Ciu—, o l’atac a la llengua i a les competències de la Generalitat 
que ha suposat la recent llei educativa del ministre Wert.

si a tots els components que hem dit sumem la conjuntura 
d’agitació política dels últims temps, potser podem trobar algunes 
de les raons que expliquen, d’una banda, l’actual aposta del catala-
nisme per la via de la independència i, d’altra, el triomf de la idea 
de crear un projecte nou i al marge de l’estat espanyol entre una 
part de les classes populars de Catalunya. no està de més apuntar 
que el catalanisme, en les últimes dècades, ha apostat generalment 
pel regionalisme i, al llarg de l’últim segle, ha estat majoritària-
ment federalista —en són bons exemples les proclamacions de 
Francesc Macià i lluís Companys, que establien la República Ca-
talana dins d’un estat espanyol federat—, ja que l’iberisme estava 
molt arrelat al catalanisme i les postures independentistes eren 
minoritàries (Rico, 2013). Alguna cosa deu haver canviat en els 
darrers anys perquè es produïsca aquest canvi de paradigma.
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Aleshores... què fem?

Gran part del moviment llibertari concep el fet nacional com una 
cosa aliena, com una problemàtica, com hem dit abans, d’origen 
burgés que no té cap relació amb l’emancipació de classe. en no 
compartir la lluita per l’alliberament dels pobles, molts anarquistes 
no se senten oprimits en el terreny nacional/cultural i, per tant, no 
es reconeixen com a sub jectes oprimits. si establim un paral·lelisme 
una mica tosc, seria com si els homes negaren l’opressió de gènere 
que el patriarcat exerceix sobre les dones perquè ells no en pateixen 
les conseqüències en el dia a dia. la solució més fàcil davant un 
problema que no ens afecta és fer com si no hi siguera, i, a més, 
justificar-ho amb arguments vagues i poc seriosos. tanmateix, 
l’ànsia uniformitzadora de qualsevol estat modern sobre les minories 
nacionals que es troben sota el seu territori és una realitat que ningú 
no s’atreviria a negar. Fer-ho o considerar el fet nacional com un 
assumpte de segona categoria —o postergar-lo fins no se sap ben bé 
quan— és fer-li el joc a lespanyolisme i assumir, en efecte, el marc 
polític espanyol com a propi.

la missió i l’objectiu últim de les classes populars és destruir 
l’estat i la societat de classes, això és, abolir el sistema capitalista. 
I aquest ha de ser l’objectiu que cal no perdre de vista i que ha 
de figurar sempre en l’ho ritzó. no obstant això, mentre aquest 
dia arriba i treballem per fer-ho possible, no podem fer com si a 
Catalunya no estiguera passant res i, en un exercici d’irreflexió i 
de purisme flagrant, excloure’ns de manera voluntària d’una mo-
bilització en què participa un gruix molt important de les classes 
populars de Catalunya (perquè, tot i ser una mobilització popular, 
no comparteix els nostres principis organitzatius, per exemple).

la clau del que està succeint a Catalunya, però, és que no es-
tem davant de la creació d’un país nou, ni d’un estat nou. A Cata-
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lunya estem davant d’un moment de potencial ruptura sistèmica 
i, per extensió, davant de l’oportunitat de construir una societat 
nova. una oportunitat per configurar el model de societat que 
volem, o almenys un que s’hi aprope tant com siga possible. És ací 
on es troba la diferència. dependrà de la capacitat dels moviments 
socials i de l’esquerra transformadora per a incidir en el pro cés, 
organitzar la gent al voltant d’un discurs atractiu i radical i incli-
nar el debat cap a on a nosaltres ens beneficie. I, per descomptat, 
el moviment llibertari, com a part de les classes populars i com a 
moviment revolucio nari, hi ha de jugar el seu paper històric i no 
en pot restar al marge.

Hi haurà militants llibertaris la visió política dels quals no 
s’ajustarà a aquest plantejament. tanmateix, qualsevol moviment 
revolucionari ha de ser etapista (o treballar en espais reformistes 
o no revolucionaris) en certs moments, sempre que la necessitat 
de donar passos de moviment real en la lluita immediata no hipo-
teque futurs passos cap a l’objectiu final: la transformació radical 
de les estructures polítiques, econòmi ques i socials. els revoluci-
onaris també lluiten per reformes, o en espais reformistes, però 
vinculen aquestes reformes amb la lluita revolucionà ria, ja que 
entenen la lluita per reformes com una forma de resistència dels 
oprimits front als atacs del capital. per tant, participar de mobilit-
zacions com el procés de Catalunya no és ni més ni menys refor-
mista o contradictori que demanar una sanitat pública i univer-
sal per a totes les persones (sense entrar en allò que entenem per 
«públic» o en el model de sanitat que volem, que seria la següent 
fase: passar de la resistència a la construcció), que reivindicar un 
habitatge digne per a tothom o que lluitar per unes condicions 
laborals millors dins del sistema productiu capitalista mitjançant 
el sindicalisme. el que volem dir és que per obte nir victòries cal 
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embrutar-se, irremeiablement, i anar a lliurar batalla més enllà del 
nostre espai de confort.

en aquest sentit, la tasca del moviment llibertari ha de ser 
augmen tar Fautoorganització en el si de les classes populars, crear 
fulls de ruta útils i configurar un programa polític atractiu. per 
aconseguir-ho i ser capaços d’atreure la gent, un pas necessari és 
articular un discurs propi, no a partir d’abstraccions ideològiques 
o idees preconcebudes, sinó a partir de l’anàlisi de la conjuntura 
sociopolítica actual i dels problemes i les preocupacions immedia-
tes de la gent. en definitiva, proporcionar eines, impulsar i recon-
duir les mobilitzacions socials i aconseguir que les classes populars 
ens contemplen con un instrument vàlid capaç de donar solucions 
als seus problemes materials.

el mateix Anton pannekoek, enmentat més amunt, va afirmar: 
«la democràcia, diuen, és el govern del poble. però el poble no 
existeix, només existeixen les classes». És a dir, el poble no és una 
massa homo gènia i cohesionada, sinó que està format per classes 
antagòniques, cadascuna amb els seus interessos propis. tinguem 
presència perquè en el procés no es vegen representats els inte-
ressos del «poble català» —que, al cap i a la fi, no són més que 
els interessos que dicten les classes dominants—, sinó perquè hi 
haja unes classes populars organitzades i amb una presència activa. 
estirem la corda perquè les classes populars empenyen els esde-
veniments en favor dels seus interessos. És una tasca àrdua però, 
almenys, que no es puga dir que no ho hem intentat.
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llIbertArIs, cAl AnAr-hI!
Jordi
Garcia
membre de la repartidora
betxí (la plana)

«para ver el suelo hay que pisar el barro.»

dita popular llatinoamericana

1. Alliberament nacional vs. nacionalisme

És un fet evident que gran part de l’anarquisme no dóna suport a 
les lluites d’alliberament nacional, ja que considera que són una 
forma més de prac ticar el nacionalisme, tot i que no han sigut pocs 
els pensadors anarquistes (com, per exemple, Bakunin) que han 
defensat l’alliberament dels pobles. Aquest fet pot estar causat per 
la confusió dels conceptes nacionalisme i alliberament nacional, els 
quals no només no signifiquen el mateix, sinó que són antagònics 
i el segon només es pot aconseguir amb una lluita amb principis 
anarquistes (popular, autogestionada, horitzontal i directa).

Com ja s’ha dit, alliberament nacional i nacionalisme no són 
sinònims. el nacionalisme és una ideologia contemporània, pos-
terior a la Revolució Francesa i paral·lela al procés de modernit-
zació econòmica i política de l’europa Occidental vuitcentista 
(com apunten Gellner i Hobsbawn, citats per torres, 2001), que 
va generar l’estat-nació, «un instrument en mans de les classes 



122

dominants per perpetuar l’apropiació desigual de la riquesa» (de 
Vargas Golarons i altres, 2007: 31). en resum, l’estat naix de la mà 
del nacionalisme a les acaballes del segle XVIII (o a l’inici del XIX) 
com a eina per garantir els interessos de la nova classe emergent, 
la burgesia.

tot i això, podem parlar de manifestacions culturals, que eren 
el reflex d’una identitat col·lectiva comuna abans de l’arribada del 
nacionalisme, la qual cosa evidencia el fet que aquest i la identitat 
col·lectiva no han d’estar lligades. de fet, podem considerar que 
el nacionalisme naix com una reacció als moviments nacionals 
populars (Anderson, 1993: 127). segons aquesta interpretació, 
podem dir que no només aquesta identitat popular no es va ge-
nerar a partir dels nacionalismes, sinó que a més «puede servir 
—y sirve con idéntica eficacia— para que esos mismos grupos 
sociales maltratados busquen precisamente en la proclamación de 
su identidad [...] un instrumento a través del cual sintetizar sus 
intereses particulares y la lucha por su emancipación» (delgado, 
2013: 105), és allò que entenem per alliberament nacional.

el nacionalisme és una ideologia burgesa amb la qual es pretén 
dissimular les desigualtats de classe i identificar els interessos de 
les elits dominants amb els de la resta de persones del territori 
estatal. per a fer efectiu aquest mecanisme, els estats necessiten 
una identitat comuna a tot el territori. en aquesta línia, els estats 
plurinacionals han d’acabar amb les nacions perifèriques i impo-
sar una cultura nacional a tot el territori la qual serà assu mida 
posteriorment com l’única identitat de les persones sotmeses per 
les elits estatals, és el que entenem per estatalisme: nacionalisme, 
que passa desapercebut o natural, però que configura dia a dia la 
identitat de la societat (Billig, 2006). d’altra banda, podem parlar 
d’estatisme, que és el nacionalisme que s’im posa als estats on no-
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més hi ha una identitat nacional. Aquest model és «un segrest de 
la cultura popular [catalana] en el qual se l’edulcora i se’n poten-
cien aquells aspectes interessants per als propòsits dels dirigents; 
se la transforma fins que no és més que una sèrie d’actes buits de 
contingut amb els quals tant l’elit econòmica com els treballadors 
poden arribar a identificar-se» (Gómez i delgado, 2010: 57).

Front a aquests dos models, que patim els països Catalans (amb 
l’estatalisme espanyolista, d’una banda, i l’estatisme de Ciu i es-
querra, de l’altra), ens queda la via de l’alliberament nacional, la 
lluita per recuperar la cul tura popular, desedulcorar-la i tornar-la 
al poble o, en els pitjors dels cassos, resistir els atacs de l’estatalis-
me que ens vol esborrar per a consolidar el seu projecte d’estat. per 
tant, l’alliberament nacional sempre ha de trencar amb els estats 
i amb el nacionalisme i construir una cultura popu lar, diversa, 
comunitària, del poble, amb el poble i per al poble.

2. El Moviment Llibertari en el procés català

el procés sobiranista, que té una incidència popular notable, però 
que està comandat per Ciu, deixa les esquerres (l’anarquisme in-
clòs) dividides entre els col·lectius que volen participar del procés 
pera a poder incidir-hi, democratitzar-lo, aprofitar per construir 
un nou projecte, etc., i aquells que s’oposen perquè és un projecte 
orquestrat des de d’alt, una cortina de fum per tapar les retalla-
des o un intent de tancar un procés popular, per què suposaria 
la creació d’un nou estat burgés (igual de repressor, explo tador i 
autoritari).

dins de l’anarquisme, aquesta divisió d’opinions és evident. 
sobretot perquè la problemàtica de l’alliberament nacional no 
s’assumeix des d’alguns sectors. si valorem les diverses opinions 
dels col·lectius llibertaris que s’han posicionat sobre el tema, ens 
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adonem que són més partidaris de parti cipar en el procés (així 
com de la resta de moviments socials i populars) aquelles organit-
zacions que abans ja apostaven per l’alliberament naci onal català. 
Mentre que aquells que no volen donar massa rellevància al tema i 
prefereixen treballar en altres camps són els mateixos que abans ja 
pensaven que alliberament nacional i nacionalisme són el mateix 
i s’han de tractar per igual.

l’anarquisme (com la resta de moviments revolucionaris) que 
ha deci dit tindre veu en el procés es veu obligat a assumir contra-
diccions enor mes: com, per exemple, el fet de posicionar-se en 
una pregunta triada per la institució que promou la creació d’un 
nou estat, participar en lluites transversals i reformistes i un llarg 
etcètera. un altre moviment que es veu interpel·lat per les contra-
diccions és l’esquerra Independentista (eI). Al meu parer, tot i les 
contradiccions esmentades, la Cup (i l’eI) estan practicant una 
política exemplar. Han sigut capaços de lliurar-se de l’immobilis-
me polític sense renunciar a un discurs radical, clar, contundent 
i visible i confrontar democràcia amb legalitat burgesa. Han fet 
bandera de la desobediència i molta gent s’ha apropat a aquesta 
postura. A partir de l’actuació de l’anarquisme en el procés i del 
paper que hi està jugant l’eI (i altres col·lectius), caldria pregun-
tar-se com s’està actuant des de l’entorn llibertari.

3. Lluita llibertària, crisi(s) de règim i processos

la política és política quan s’incideix en la societat. És a dir, quan 
es du a terme una pràctica que interpel·la la gent. És evident que 
vivim en una societat en què la política s’ha abandonat a pro-
fessionals i les manifestacions polítiques per reclamar millores 
s’allunyen molt de l’ideari recollit pels anarquistes: autogestió, de-
mocràcia directa, acció directa... en definitiva, en la societat actual 
és hegemònica la idea de pressionar, des dels moviments socials, els 
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polítics perquè governen bé, en comptes de pensar a governar-nos 
nosaltres mateixos. per tant, en aquests escenaris, tan allunyats 
dels nostres ideals, se’ns fa difícil incidir. però no ens queda una 
altra si volem canviar la realitat. només a partir de la pràc tica, 
de treballar en moltes ocasions en espais reformistes i transver-
sals, podrem difondre el nostre discurs i incidir en la pràctica. És 
evident que, moltes vegades, tatxem aquests espais de «reformis-
tes» i ens retirem al nostre cau, allà on ens sentim còmodes. però 
aquesta és una política cap a dins, cap a nosaltres matei xos, perquè 
realment no estem incidint socialment. Arribats a aquest punt cal 
preguntar-se: volem transformar la societat o autocomplaure’ns? 
si pretenem que teoria i pràctica no s’allunyen ni un mil·límetre, 
si volem que la nostra pràctica vaja de manera paral·lela al movi-
ment popular, etc., serà molt difícil construir el nostre projecte 
polític.

Ara, en un moment d’efervescència política, en què hi ha molta 
gent dis posada a eixir al carrer, els i les anarquistes no ens podem 
quedar a casa o fer un camí separat del poble. tampoc no podem 
limitar-nos a qüestionar els altres. Ha arribat l’hora de proposar 
i prendre partit. de buscar el nos tre camí dins dels moviments 
populars, de proposar segons els temps, les circumstàncies, etc. el 
procés sobiranista n’és un exemple. l’eI ha sabut, malgrat assumir 
contradiccions (com el fet que la independència es limite només 
a Catalunya o que la burgesia haja assumit les regnes d’un procés 
que havia començat des de baix), marcar la diferència entre insti-
tució i poble, entre legalitat i democràcia, fets que han posat al límit 
Ciu en alguna ocasió. si no hagueren estat treballant des d’aquest 
àmbit, pos siblement les coses estarien més decantades a favor de 
la burgesia. el que està clar és que el procés va començar des de 
baix i hi ha gent que no està disposada a deixar que la burgesia se 
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l’apropie. no és intel·ligent deixar en mans de les elits lluites que 
s’han començat a generar des de baix pel fet que aquestes vulguen 
controlar-les, perquè sempre ho voldran fer. Hem d’aprendre a ar-
romangar-nos, assumir certes contradiccions i batallar en àmbits 
en què no acabem de sentir-nos còmodes.

un altre fet que cal tenir en compte és despullar-nos dels pre-
judicis ide ològics, que provoquen que no analitzem la realitat 
(sempre canviant) de la manera més adequada. per exemple, no 
és el mateix votar en unes elec cions burgeses quan els primers a 
promoure-les són els propis burgesos, que votar un referèndum 
que posa en un compromís les elits autòctones i que ha sigut pro-
hibit pel govern central. en aquestes circumstàncies el fet de votar 
adquireix un sentit totalment diferent. Amb això no vull jus tificar 
el vot en el procés, sinó deixar clar que el context canvia i cal que 
ho llegim per a actuar eficaçment, sense rebutjar-ho directament 
perquè l’ideari anarquista és «contrari al vot».

Com dic, un fet indispensable és l’actuació política. I per a 
actuar cal organitzar-se bé. Crec que a l’anarquisme actual li man-
quen estructures que permeten als militants coordinar-se entre si 
i respondre d’acord amb les necessitats del moment i en el procés 
s’explicita aquest fet. en aquest sentit és interessant la proposta 
del procés embat (https://procesembat.wordpress.com): coordi-
nar l’anarquisme per a poder incidir de manera organitzada en els 
processos populars.

4. Anarquisme i alliberament nacional al País Valencià

A casa nostra l’anarquisme que defense l’alliberament nacional és 
(pràc ticament) inexistent. Això és així perquè l’independentisme 
és molt minoritari i la qüestió identitària no és un punt central 
actualment entre l’esquerra (tret de l’esquerra Independentista. 
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A aquest fet cal afegir que l’anarquisme tradicional i organitzat 
(Cnt, CGt, etc.) no ha canviat gaire pel que fa a l’organització 
territorial (ja que segueix reproduint la de l’estat), pel que fa a la 
llengua utilitzada per a la difusió dels seus ideals (ja que majori-
tàriament usa el castellà) i, evidentment, pel fet de no assumir la 
qüestió de l’alliberament dels pobles.

tot i això, cal destacar que les joves generacions que militen en 
àmbits llibertaris sí que tenen certa sensibilitat pel tema lingüís-
tic i escriuen tota la seua propaganda en català, fet que evidencia 
que estem avançant en aquest aspecte. però cal anar més enllà. Al 
primer pas d’acceptar la llen gua com a pròpia i no rebutjar-la a 
l’hora de propagar el nostre discurs, cal treballar per a defensar-la, 
per a denunciar l’intent d’aniquilament lingüístic que patim en 
mans de l’estat espanyol, per a pro moure’n l’ús social i per a evitar 
que es convertisca, en un futur, en un instrument d’una burgesia 
autòctona (com està passant a Catalunya amb Mas i companyia). 
en definitiva, cal integrar la defensa de la cultura popular i la seua 
pràctica en les nostres lluites del dia a dia, perquè l’alli berament 
nacional serà llibertari o no serà.
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quI som?
enric
pallarés
militant de renaix!
castelló de la plana (la pla-
na)

en l’actual moment d’efervescent debat ideològic —i estratègic— 
en què es troba l’esquerra estatal i valenciana, pareix estar impo-
sant-se una visió de la política en la qual allò fonamental és ser 
capaç de reconèixer i bastir nous subjectes polítics que articulen les 
diverses demandes soci als. no és l’objecte d’aquestes línies avaluar 
els innegables riscos i man cances d’aquest viratge, però el que al 
capdavall ha resultat evident és la capacitat per rescatar el procés 
transformador de l’esquerra apoltronada en la marginalitat políti-
ca i ressituar-lo en posicions de victòria.

la clau d’aquest fenomen innovador, que supera de llarg la 
capacitat d’agregació tradicional de l’esquerra —com dèiem—, 
és el gir estratè gic encetat en el camp de batalla del discurs: la 
redefinició de signifi cants per reconèixer com un els diversos 
dolors compartits, entendre la importància dels mitjans de co-
municació per conquerir el sentit comú i la construcció d’un 
subjecte col·lectiu transversal i majoritari mitjan çant les eines 
citades.
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Amb aquest escenari, els diferents moviments socials pel canvi 
correm per doctorar-nos en un camp en què anys enrere ni està-
vem, ni se’ns esperava. tractem de dirimir amb prestesa i celeritat 
quines «noves» categories ens són assumibles i útils, i amb quines 
ens neguem a jugar. un intent estèril per trobar una nova identitat 
que comporte major rèdit polític. limitar-se a aquesta tasca cos-
mètica és un error de lectura del moment polític en què ens tro-
bem. Allò fonamental ara és localitzar el malestar social, les àrees 
en pugna, propagar les contradiccions del sistema, i finalment ser 
capaços d’aglutinar els desposseïts —el vertader subjecte de trans-
formació, els comuns— en un front en què ens sentim reconeguts. 
I no el procés invers.

nosaltres —Renaix!— som joves i valencians. dos conceptes 
equívocs, difícilment definibles a causa d’una contesa encara ober-
ta, i per tant susceptibles de ser dotats de significants. termes que 
per raó de la con currència electoral al país Valencià tornaran a si-
tuar-se en el centre del debat polític: amb 39.7593 aturats menors 
de 25 anys al nostre territori, i l’última trivialitat lingüística de la 
«molt honorable» alcaldessa de la capital del «Regne».

Aquest atur juvenil és una mostra més de la precarització de 
les distintes esferes del jovent (des de l’àmbit laboral a l’educa-
tiu, passant per l’oci). nosaltres hem tractat de quantificar-ho i 
denunciar-ho en una de les nostres campanyes centrals4, perquè 
la nostra anàlisi i explicació de la realitat i les relacions socials es 
basa també en el materialisme. els joves, mitjançant el procés de 
3 Dades del ministeri d’Ocupació, febrer de 2015: http://www.ara.
cat/paisva- lencia/Latur-al-Pais-Valencia-desocupats_0_1297070409.html

4 En el marc de les campanyes, «Com vivim la joventut a Cas-
telló?» i «Com volem viure la joventut a Castelló?». Vídeo de l’acte 
final de la primera fase de la campanya: https://www.youtube.com/
watch?v=Lz06grTyTGs
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proletarització —iniciat ja abans de l’esclat de la «crisi»— al qual 
ens estan portant, hem de constituir-nos en conse qüència com un 
agent actiu de lluita —fins al moment, parcialment desarticulat. 
treballant les reivindicacions no d’una manera sectorial, reivin-
dicant només els nostres interessos generacionals, sinó articu lant 
una impugnació sistèmica per mitjà d’altres fronts més amplis. 
I tampoc d’una manera ingènuament espontània: el romàntic 
«ciberactivisme» ha de deixar pas a una militància organitzada i 
compromesa. s’ha de reivindicar la potencialitat revolucionària i 
transformadora de ser jove, a la qual feia referència Allende.

però no entenem restrictivament aquesta anàlisi economicista 
de la rea litat. som conscients que allò que s’anomena superestruc-
tura té una rela ció recíproca amb les condicions materials exis-
tents. no es pot explicar la cultura del boom immobiliari i turístic 
(i les pràctiques faraòniques que ha comportat: Marina d’Or, la 
Fórmula 1, l’aeroport de Castelló...) a la nostra província i a la 
resta del país Valencià sense entendre —per exemple— el que re-
presenta la dinastia Fabra. una tradició que té com a màxima el 
tant se me’n fot. tant se me’n fot: soterrar i destruir el patrimoni 
històric del territori; destrossar la llengua amb voluntat de cre-
ar-ne una nova; prostituir la força de treball del país mitjançant la 
terciarització del territori amb el turisme com a pedra angular, etc.

Front a aquest projecte de país dels valencians «del caloret», 
hem de passar de la impugnació a la construcció del país que vo-
lem. Cal dedicar esforços en la constitució d’una nova identitat 
valenciana. saber qui som. I aquesta nova identitat ha de ser mar-
cadament diferent de les pràcti ques polítiques del nostres adversa-
ris. si hi ha alguna cosa que sabem és que no volem ser com ells, i 
aquest discurs que critica i trenca amb allò existent és sempre molt 
potent. però sabem que la negació d’allò existent no articula au-
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tomàticament una visió completa d’allò possible —i desitjat. no 
podem crear una identitat política nova únicament per oposició 
a l’existent, s’ha de ser necessàriament original per tal de seduir.

sota el meu parer, hem de tindre present que l’antagonisme a 
aquest despotisme valencià dels populars —i socialistes— ja no 
lostenta única ment lesquerra organitzada políticament d’antuvi 
—ni el seu projecte. Hem de repensar si aquella proposta alterna-
tiva del que representava ser valencià s’adequa als requeriments del 
moment i d’un incipient moviment popular contestatari. pregun-
tar-nos amb honestedat: era aquella una proposta realment en clau 
valenciana? Qüestionar-la per entendre el seu escàs arrelament, i al 
temps rescatar tots aquells prin cipis irrenunciables que continuen 
vigents: la unitat de la llengua i la defensa de l’escola en valencià, 
les reivindicacions laborals i sindicals sempre amb perspectiva de 
gènere, la sostenibilitat ecològica i defensa del territori...

sabem que representa un esforç majúscul, que requereix tornar 
a començar des del principi, com diria Zizek. però també sabem 
que vivim un moment històric al país Valencià, en el qual desa-
complexar-nos i oblidar derrotes pretèrites és més aprop que mai. 
pren força aquella màxima de «som un poble per construir!».
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el pAís VAlencIà després 
de lA IndpendèncIA de cA-
tAlunyA
Jordi
querol*
delegat a castelló d’Acció 
cultural del país Valencià 
castelló de la plana (la pla-
na)
Acceptem com a hipòtesi de treball que s’acompleix el que avui 
sembla voluntat de la majoria dels habitants del principat de Ca-
talunya i aquest esdevé un estat independent, la República Cata-
lana. no cap dubte que aquest fet tindria unes repercussions molt 
grans, tant positives com negatives, a tota la resta dels països Ca-
talans, i principalment al país Valencià, les Illes Balears i la Franja 
de ponent, que continuarien sota sobirania espanyola.

en el nostre cas, ens centrarem exclusivament en les repercus-
sions en el país Valencià, tot i ser conscients que en tots dos altres 
territoris aquestes serien —seran— enormes.

per començar, en l’aspecte econòmic, hem de ser conscients 
que la depredació fiscal que patim ja actualment els valencians 
—una autonomia que paga molt més del que rep, tot i que cu-



riosament abans d’aquestos pagaments ja estiga per sota de la 
mitjana estatal— no faria sinó augmentar, i d’una manera con-
siderable. sense la mamella que raja del principat, d’algun lloc 
haurà de traure l’estat espanyol el que necessita per acontentar 
els estomacs agraïts de certes «autonomies captives» i per com-
pensar els malbarataments crònics que du a terme en allò que 
podríem anomenar «espanya espanya». I el país Valencià té tots 
els números.

Ara bé, cal no oblidar que, en gran part, l’actual independen-
tisme al principat va començar justament per l’excés de depreda-
ció fiscal que es patia durant tants anys, de manera que un major 
increment d’aquesta pressió sobre els valencians podria tenir con-
seqüències molt negatives —per a ells; positives per a nosaltres— 
que els haurien de fer reflexio nar (?) sobre la conveniència de la 
seua adopció.

d’altra banda, hem de ser conscients que el país Valencià en 
general, i les comarques de Castelló en particular, esdevindrien una 
mena de «territori de frontera», siga quina siga la relació de la nova 
República Catalana amb la unió europa. no cap dubte que el nou 
estat durà a terme finalment i de manera ràpida alguns dels projec-
tes econòmics que espanya retarda una i una altra vegada, com ara 
el corredor mediterrani o l’obertura al món del port i de l’aeroport 
de Barcelona; i no cap cap dubte que aquestes actuacions tindrien 
una clara repercus sió, amb efectes positius i negatius, sobre el país.

de tota manera, tot i la seua importància, més que l’aspecte 
econòmic el que ens interessa és la part ideològica; és a dir, com 
reaccionarà la ciutadania valenciana a aquesta independència.

el primer que hem de deixar clar és que aquesta reacció no 
serà única, sinó que se’n donaran dues de contràries: per a uns, 
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la indignació espa nyola no farà sinó accentuar el seu actual anti-
catalanisme, a més d’una manera ja completament oberta, sense 
mitges tintes. Anirien contra el català al país, contra la seua pre-
sència en l’ensenyament, contra el seu ús públic. si, a més, s’ha 
produït, com molts esperem, un canvi, un total capgirament, de 
les estructures de poder a la Generalitat Valenciana i als principals 
ajuntaments del país, a partir de les eleccions del maig de 2015, 
aquesta contradicció serà cada dia més marcada, i no només dins 
del pp i «partits satèl·lits» (upyd, Vox, Ciudadanos) sinó també 
dins d’un psOe que pot estar cogovernant i d’un podemos que 
continua bastant indefinit i contradictori amb tot el que té a veure 
amb qüestions nacionals. I si la reacció que es produeix a Madrid 
front a la indepen dència catalana —i al previsible creixement de 
podemos— és la forma ció d’una «Groβen Coalition» entre el pp 
i el psOe, la contradicció al país Valencià, on el psOe pot estar 
governant amb Compromís i eupV, i potser podemos, pot estar 
servida.

evidentment, l’altra reacció oposada serà la de tots aquells 
que, bé pel seu nacionalisme anterior o bé per apreciar les mi-
llores que es poden produir en la República Catalana en rela-
ció amb el Regne d’espanya —forma de govern, control de la 
corrupció, disminució de les taxes d’atur, recuperació econòmi-
ca...— comencen a preguntar-se «si no hauria estat millor fer 
com els catalans» o fins i tot «amb anar-nos-en amb els catalans». 
la independència del principat durà a més a les forces «catala-
nistes», sobretot a Compromís, però també a una part d’eupV, 
a haver de replantejar-se la seua visió nacional, el tema dels paï-
sos Catalans o no, i la qüestió de què volen, què preconitzen, per 
al país Valencià. perquè la pregunta «llavors, què voleu, fer com 
els catalans?» o bé «què voleu, anar-vos-en amb els catalans i 
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abandonar espanya?» podrà estar a l’ordre del dia. I el sentiment 
independentista en l’interior de les formacions nacionalistes o 
filo catalanistes no farà sinó augmentar, i de quina manera. I 
això sense parlar de la més que previsible repercussió electoral 
de l’aparició de les Cup, amb aquest o un altre nom, al país Va-
lencià, com a aglutinador d’una esquerra inde pendentista avui 
molt dispersa.

lògicament, aquesta situació tindrà repercussions immedia-
tes a l’interior de la República Catalana, on, si com és esperable 
—i desit jable— es constitueix un autèntic «lobby valencià» —i 
illenc—, aquest es farà ressò dels fets i les reaccions que passen al 
país relacionats bé amb la llengua i la cultura comunes, bé amb 
el procés d’alliberament nacional. en aquest sentit, imagineu la 
repercussió que tindria la pre sència de representants de les princi-
pals formacions del parlament de la República en un acte electo-
ral organitzat per les formacions afins valencianes. O la protesta 
diplomàtica que puga formular el govern de la República front al 
govern espanyol pels atacs que patisca la llengua catalana al país 
Valencià. Anecdòticament, pensem que, si la República passa a ser 
membre, com esperem, de la unió europa, la mateixa legis lació 
comunitària obligarà a l’intercanvi televisiu «entre els estats de la 
unió que tenen una llengua igual o semblant». serà una curiosa 
manera de tornar a veure tV3 i els canals de la Corporació Ca-
talana al país Valencià! I no parlem per parlar, aquest fet ja passa 
actualment a la Catalunya nord.

ens resta un aspecte molt important, el tema de la «doble naci-
onalitat». la República podria acordar que totes aquelles persones 
catalanopar lants que així ho demanen la puguen aconseguir. És 
una possibilitat que alguns altres estats d’europa, per exemple es-
lovènia, han dut a terme. Alerta amb aquesta hipòtesi, perquè po-
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dria ser més perjudicial per als nostres interessos nacionals al país 
Valencià que no pensem. només si espanya, regne o república, ens 
garanteix la «doble nacionalitat» (dit d’una altra manera, el dret 
a votar en les eleccions autonòmiques) podríem acceptar aquesta 
possibilitat; cas contrari, passaríem a ser una mena d’«estrangers 
en el nostre mateix país» i ens tancaríem les portes a la lluita per 
assolir la majoria parlamentària i dur a terme així les transforma-
cions nacionals i socials necessàries perquè el país Valencià puga 
recuperar la seua identitat i, per què no, retrobar-se algun dia amb 
els nostres compatriotes de l’altra banda del riu de la sénia.

en definitiva, les perspectives que se’ns obren als valencians 
davant d’una futura República Catalana són de tota mena, posi-
tives unes, complicades més que no negatives les altres. però com 
a patriotes no podem deixar d’alegrar-nos que una part del nostre 
país assolisca com més aviat millor la plena llibertat, i confiar a 
més que aquesta indepen dència faça avançar el nacionalisme en 
terres valencianes. I nosaltres que ho puguem veure, i que siga per 
a bé, que diuen les iaies.

* Jordi Querol és el pseudònim que utilitza habitualment An-
toni Royo.
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unA oportunItAt de l’es-
querrA
Víctor maria
tormo nebot
diputat d’eupV a les corts| 
coordinadora d’activitats de 
cXll5 
castelló de la plana (la pla-
na)

«les idees de Marx i engels sobre els moviments d’eman-
cipació nacional, el paper progressiu dels quals subratllaren 
repetidament, no constitueixen un cos de doctrina estructu-
rat. Consideraven la indiferència davant aquests moviments 
com un ajut al xovinisme opressor, font del poder de classe 
de la burgesia de la nació dominant. tots els moviments 
nacionals tenen un contingut democràtic que el proletariat 
ha de sostenir sense reserves. una classe que combat afer-
rissadament totes les formes d’opressió no es pot mostrar 
indiferent davant l’opressió nacional; no pot, sota cap pre-
text, desentendre’s del problema»

Els moviments d’emancipació nacional d’Andreu nin 
publicat originalment per edicions proa a Barcelona 

el 1935
5 * Castelló per la llengua.
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Involució al país Valencià. evolució a Catalunya. l’asimetria po-
lítica és evident en el panorama polític en l’àmbit de les Genera-
litats, valenciana i catalana. Quan el poble català es troba immers 
en un procés sobiranista, democràtic, participatiu i il·lusionant, 
que trasbalsa els límits ortopèdics del règim espanyol, ferit, no sé 
si de mort, però tocat seri osament, perquè el règim postfranquista 
no ha pogut suportar l’actual crisi capitalista, en què per fi es deixa 
al descobert un entramat cor rupte, en què els pocs guanys socials 
arrancats per les lluites obreres s’estan d’esvanint com fum.

Fins la irrupció de l’actual crisi, la dreta catalana havia sabut 
contenir el catalanisme en una capseta folklòrica, en què les ànsies 
de més auto govern es temprava amb pactes amb els governs de 
torn del psOe o del pp, mentre els col·lectius independentistes es 
mantenien rere la ratlla infranquejable d’allò marginal.

Al país Valencià no anàvem millor. És més, freqüentment mi-
ràvem cap a dalt amb certa enveja. Ací havíem de defensar el que 
és obvi. Havíem patit un psOe, l’únic partit que no era de dreta 
i que podia haver fet de mur de contenció a l’espanyolisme però 
que des del minut u havia optat per copiar l’original, i embar-
car-se en una carrera secessionista que no poden amagar si no es 
pateix d’amnèsia.

Miràvem cap a tV3 per la seua aparent seriositat, com si fóra 
la nostra BBC, però ací teníem un Canal 9 idiotitzant i propagan-
dístic. Aplaudíem la normalització lingüística al nord però els va-
lencians i valencianes no érem capaços de fer del català la llengua 
vehicular i de prestigi, que ser- vira tant per a la vida professional 
com per a la quotidiana: per anar de compres, informar-se al diari 
o per fer tràmits administratius.

si el colp militar del 23-F de 1981 va servir per dur a terme 
una involu ció en el sistema autonòmic, d’autogovern tutoritzat, el 
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cop d’estat finan cer —reflectit amb la modificació de la Consti-
tució espanyola pel pp i el psOe— suposa una nova embranzida 
espanyolista, centralitzadora.

la dreta política, financera, econòmica, es veu amb forces per 
recupe rar els seus privilegis. les retallades són constants, s’hi han 
instal·lat per quedar-se. es disfressen amb una parafernàlia no-
minalista, plena de referències a la sostenibilitat, el dèficit zero 
i d’altres circumloquis, que no en pocs casos han comptat amb 
l’aliança dels sindicats majoritaris, com n’és exemple la reforma de 
les pensions. I si fem aquest apunt és perquè considerem que el 
procés obert a Catalunya s’ha dentendre com una oportunitat per 
recuperar la sobirania popular —en el sentit ampli del concepte— 
i no reduït, únicament, al fet territorial.

tant des de la dreta catalana com des dels mitjans de comuni-
cació i la majoria dels partits polítics d’àmbit estatal s’ha presentat 
el procés sobiranista sovint reduït a qüestions purament essenci-
alistes i identitàries. des de l’esquerra, però, no hem de caure en 
el parany i hem de defensar el procés en tant que expressa allò 
més fonamental de la democràcia: la voluntat popular. Així com 
fer palesa l’oportunitat de canvi que sobri al trencar amb un estat 
hereu del règim franquista i al servei del mercat.

la societat civil catalana ha posat en evidència les mancances 
demo cràtiques de l’estat, de la maquinària al seu servei —els 
mass media— i de molts agents protagonistes del joc «consti-
tucional» —partits polí tics. no existeix cap posició vertadera-
ment d’esquerres —o simplement demòcrata— des de la qual 
es puga negar el dret a expressar-se lliure ment mitjançant les 
urnes. tanmateix, en el debat de la qüestió a l’àmbit estatal hem 
vist repetidament fal·làcies argumentatives que pretenien justi-
ficar la prohibició del referèndum. A més, des de postulats d’es-



querres és lògic reconèixer i defensar el dret d’autodeterminació. 
de nou, ací tornem a topar amb l’esquizofrènica realitat política 
espanyola: ací hom pot defensar l’alliberament nacional del po-
ble sahrauí o palestí alhora que nega el dret d’autodeterminació 
per als catalans.

la ciutadania catalana, d’altra banda, també ha aconseguit 
qüestio nar els discursos sobre l’independentisme, la seua demo-
nització o presumpta vinculació amb la violència. Ho ha fet mit-
jançant grans mobilitzacions ciutadanes, de caire participatiu, 
democràtic, pacífic i transversal —tant pel que fa a les afinitats 
o pertinences polítiques com a les generacionals. Això, però, ha 
esdevingut arran d’un llarg procés de presa de consciència i cons-
trucció nacional, que ha desembocat en un desig del poble català 
—o almenys de part d’ell— de constituir-se en subjecte polític 
autònom. I no es pot obviar aquest desig si observem la gran parti-
cipació que va tindre lloc en la consulta. una consulta que es plan-
tejava en termes de sobirania nacional i que va esdevenir en termes 
de sobirania popular, ja que el mer fet de participar en una con-
sulta prohibida pel tribunal Constitucional suposava practicar la 
desobedi ència civil i per tant l’exercici de la sobirania reclamada.

tot això, però, no significa que Catalunya siga finalment inde-
pendent, significa que s’han canviat els termes de l’equació i que el 
poble reclama el seu dret a decidir. tot sembla apuntar que serà un 
llarg procés de construcció nacional en què el subjecte polític seran 
els ciutadans de la comunitat autònoma de Catalunya, aquells que 
hauran d’escollir el seu futur. És ací on el paper de les esquerres 
és fonamental. Cal confron tar el model nacionalista essencialista, 
que concep les nacions com un ens permanent i immutable en la 
història i que només és defensable des d’una òptica conservadora 
—que a més pot resultar reaccionària i xenò foba— al model de 
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construcció nacional, en què es defensa que són els pobles —les 
persones que el conformen, s’entén— els qui són protago nistes de 
l’esdevenir de la seua història, és a dir, és la consciència nacional 
de la població allò que determina què o quina és la nació. sobre 
el model de construcció nacional es pot implicar, a més, la pròpia 
estructura d’aquesta nació. per tant, deixem de parlar d’un simple 
canvi en les fron teres de l’estat per implicar també canvis en el 
model social i econòmic.

l’autodeterminació té, doncs, un valor afegit per a la classe 
treballadora, ja que possibilita que ens constituïm com a subjectes 
de la nostra pròpia història, ens possibilita determinar les regles 
polítiques i socials.

tant ens hauria de fer si la dreta catalana s’ha llençat a la pis-
cina sobiranista per pressió social, per joc electoralista o per tapar 
les seues corrupteles i fellonies. la qüestió política fonamental és 
com aprofi tar la conjuntura per arrabassar-li el poder. no podem 
deixar que el procés siga monopolitzat per la dreta catalana i, per 
tal d’impedir-ho, cal implicar-s’hi, treballar en tots els àmbits junt 
a la resta de la soci etat civil catalana. pel contrari, si les esquerres 
no hi participem —a Catalunya formant part del moviment social 
i al país Valencià donant suport clarament al dret a decidir— veu-
rem com la dreta aprofita l’avi nentesa, o bé pactant novament 
amb la dreta espanyola o bé liderant un projecte nacional tan 
opressor com l’espanyol. Al remat, l’únic perjudi cat serà el poble 
treballador.

en definitiva, allò que pot aprendre el poble valencià del procés 
que sestà vivint a Catalunya és a treballar per la unitat popular 
tant en l’àm bit dels drets nacionals com en el dels drets socials. 
Això significa cer car complicitats amb entitats, moviments soci-
als, ciutadans i/o polítics diversos en diferents àmbits, tant en la 
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defensa de la llengua com en la dels drets laborals, per exemple. I 
això ho haurem de fer reconeixent que la realitat política catalana 
és significativament diferent a la valenciana.

la ciutadania valenciana hem estat nodrint una dreta que ha 
crescut monstruosament. si la corrupció empresarial i política —
instituciona litzada!— està estesa per tot l’estat, incloent-hi Ca-
talunya, a la nostra terra s’ha convertit en senya d’identitat. el 
partido popular ha saquejat el patrimoni públic valencià i ens ha 
portat al paroxisme de la corrupció, ha practicat una política anti-
social adobada amb inútils infraestructu- res. un pp que ha explo-
tat l’especulació urbanística desmesuradament, i s’ha omplit les 
butxaques i ha practicat una destrucció salvatge del territori; que 
ha contribuït inestimablement a la bombolla immobili ària, i ha 
deixat un país Valencià sumit en la precarietat, amb un dels ma-
jors índex d’atur de l’estat; que ha malbaratat els recursos públics 
i ha produït un gran dèficit pressupostari i que alhora no reclama 
una rectificació de la balança de dèficit fiscal mitjançant una mi-
llora en el finançament; que fa anys va fagocitar la ultradreta i el 
blaverisme per ocupar-ne el seu lloc i reproduir-ne els discursos, 
dedicant-se incansa blement a menysprear els drets nacionals del 
poble valencià.

si a l’estat és generalitzada la centralització, la pèrdua d’auto-
nomia, al país Valencià el partido popular ha fet els deures amb 
matrícula d’ho nor. està expulsant el valencià de l’escola. ens ha 
impedit la recepció del senyal de tV3 i de Catalunya Ràdio i ens 
ha arrabassat la RtVV, de manera que ens han negat tota possi-
bilitat de ser informats en la nostra llengua. I ara, després de dues 
dècades de mal govern, opta per emfasit zar el seu perfil secessio-
nista i encendre les brases de l’anticatalanisme amb la promulga-
ció del desficaci de la ley de señas de Identidad, que no respon 
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més que a una política de terra cremada enfront la possibili tat de 
perdre el poder sobre el seu feu.

Aquesta és la realitat des de la qual hem de partir per incidir en 
política i promoure alternatives. si bé és cert que és un panorama 
desolador, també ho és que la seua mala gestió i les seues políti-
ques autoritàries han creat una crispació social que obri la porta a 
la construcció nacio nal. Al país Valencià hi ha tota una xarxa d’en-
titats i una societat civil organitzada que s’aixeca insubmisa i que 
ara té l’oportunitat d’eixamplar el cercle d’incidència mitjançant 
discursos més pedagògics i pragmà tics. parlem d’Acció Cultural, 
d’escola Valenciana, entitats sense les quals no seria possible la 
recuperació nacional al país Valencià, o també d’iniciatives més 
locals però que responen a la idea de construir unitat, com la pla-
taforma Castelló per la llengua.

Cal que les organitzacions polítiques, socials i sindicals d’es-
querres no deixen de banda la defensa dels drets nacionals. Men-
tre a Catalunya, la confrontació amb l’estat situa l’oportunitat de 
traslladar el debat polític en la fallida del sistema i el consegüent 
canvi d’aquest, al país Valencià, l’oportunitat política està en el fet 
d’aturar la involució i l’ofensiva espa nyolista, passar de la resistèn-
cia a la construcció nacional proposant alternatives econòmiques i 
socials. en ambdós casos cal estar a l’alçada de les circumstàncies, 
defugir de marginalismes i interessos partidistes i unir esforços 
posant l’atenció en la voluntat popular i el benestar social.
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perspectIVes de FronterA 
(?)
marc
lorca
militant d’ArrAn 
Vinaròs (la sénia)

des de les poblacions del nord del país Valencià (Maestrat i els 
ports), sempre hem vist les poblacions del sud de Catalunya 
(Montsià i ebre), així com la Matarranya, com un tot plegat. 
per a nosaltres, no ha exis tit mai cap tipus de confrontació pro-
vinciana, la qual cosa sí que s’ha detectat, en major o menor me-
sura, des de les perspectives de les metròpolis. Aquestes, sovint, 
pequen de desconeixença del territori que diuen representar o, 
simplement, no els interessa contemplar i fer d’altaveu de les 
realitats socials que es teixeixen dia a dia entre les pobla cions de 
banda i banda del riu sénia. en aquest sentit, aquestes actituds 
sempre s’han reproduït. Ací, on no hem entes mai de fronteres, 
pareix que han de vindre de les capitals a assenyalar-nos-les. I les 
reaccions sempre són les mateixes. Qui diu la mentida és perquè 
prèviament se l’ha creguda, i això sempre és més fàcil quan es 
viu lluny d’aquesta terra. la realitat no t’ho permet. tanmateix, 
amb menys veu però amb més efectivitat, la gent del sénia acla-
reix la veritat dia a dia fent el que fa, que és viure amb naturali-
tat a la seua terra. És aquesta gent, els treballadors i la gent del 



carrer, els que tracen les relacions socials entre les pobla cions i 
els que coneixen millor que ningú la nostra manera d’entendre 
el nostre entorn. I em ve al cap aquell refrany popular que diu: 
«Al que crida tots l’escolten, no fan cas del que no crida. tots els 
que treballen, callen. Lo món és una mentida».

ens han intentat dividir dient que parlem idiomes diferents 
quan qual sevol persona de fora no sabria distingir una persona de 
Rossell d’una de la sénia, o una de Vinaròs d’una d’Alcanar. el 
nostre dialecte del català prové del tortosí i és que sobre llengües 
no hi ha una línia divisò ria immutable, sinó que la nostra llengua, 
de la mateixa manera que les de la resta del món, es va modificant 
progressivament. som els valen cians que diem «sortir», «avui» o 
«patata» i som els catalans que diem «granera», «espill» o «xiquet».

teixim dia a dia les relacions amb els pobles de banda i banda 
del riu sénia sense adonar-nos-en que burlem fronteres adminis-
tratives impo sades diàriament. per exemple, els xiquets de sant 
Rafel del Riu van a estudiar a ulldecona, així com els de Rossell a 
la sénia. Molts treballa dors creuen el riu cada dia diverses vegades 
per anar a treballar a una comunitat autònoma o una altra. Molta 
gent té parents, familiars a diferents costats del riu. el que vull dir 
és que tenim més relació i més semblança amb els catalans del sud 
que amb els valencians que conformen la prò pia comarca oficial. 
I com era d’esperar, a ells els passa el mateix. els canareus, per 
exemple, tenint l’Hospital de Vinaròs a 10 km, han de fer 25 km 
per anar a l’Hospital d’Amposta o 40 km per anar al de tortosa.

en definitiva, som un territori que, malgrat les divisions que 
sofrim des dels diferents governs i administracions, sempre hem 
estat per damunt de tot això i les nostres comunicacions han sigut 
constants i enriquido res per un concepte molt simple: per natu-
ralitat.
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després de tota l’anàlisi, respecte a la qüestió inicial, una 
independèn cia de la CAC només comportaria problemes a la gent 
del nostre ter ritori. traves comunicatives, diferenciar allò que no 
ho és i, per tant, dividir el nostre poble més del que ho ha fet l’es-
tat espanyol durant 300 anys, perquè ara s’evidenciaria allò contra 
el que sempre hem llui tat: que el sénia és frontera. seria com 
donar la raó a aquells que ens volen dividits i folkloritzats; un pro-
vincianisme extrem i caspós davant una terra que s’ha mantingut 
intacta de confrontacions malgrat totes les agressions que ha sofert 
i que encara perduren. sense oblidar que les reaccions de l’estat 
espanyol i francés serien més incisives i violentes amb qualsevol 
rastre de cultura catalana sobre la resta de territoris dels països 
Catalans. s’accentuaria el regionalisme centralitzant i el nord del 
país Valencià seria tot un aparador fronterer. la porta d’espanya, 
el lloc on comença una altra nació. ple de banderes i postals d’un 
país que dubto que fóra el nostre. ple de controls i peatges fronte-
rers que desdibuixarien, amb el pas del temps, totes les relacions 
que la gent del sénia ha construït aquí durant segles. el resultat: 
més desunió dels països Catalans i un país Valencià amb més unió 
amb l’estat espanyol, cosa que significa: amb més dificultat de 
supervivència com a poble amb identitat diferenciada.

la llibertat d’un poble no s’aconsegueix separant-lo. la lliber-
tat no serà completa si no és lliure la nació completa.
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el pAís VAlencIà: de lA 
IdentItAt pròpIA A lA cons-
truccIó de lA comunA
toni
rico
historiador, Valencià al nord 
novelda (Vinalopó mitjà)

És més que evident que l’anomenat procés català ha generat re-
accions molt diverses fora de les fronteres de la Catalunya de les 
quatre pro víncies. des del país Valencià, les Illes o la Catalunya 
nord, la visió que es té dels moviments polítics produïts entre 
l’Albera i el sénia és una barreja entre la situació política prò-
pia real i aquella desitjada. els partidaris de la idea dels països 
Catalans, durant molts anys, hem cons truït el nostre projecte 
pensant que de salses a Guardamar i de Fraga a Maó existia una 
realitat única en què la diversitat territorial no era més que un 
accident de la història. si es vol, fins i tot, una mala passada de 
Jaume I. O, en una versió més actual, de la traïció que els líders 
perpe tuaren en la transició. Allò cert és que les nacions i les 
identitats políti ques contemporànies no es construeixen del no 
res. I menys encara es formen a partir del descobriment d’un 
passat concret, de l’aprenentatge d’una llengua o de la creença 
que, més enllà de la identitat realment existent en el present, el 
que importa és que el nostre projecte de futur és més raonat que 



el que ens ha tocat viure. no van així les coses. tot plegat és molt 
més complex i multifactorial.

des que el 1962 Fuster publicà Nosaltres, els valencians, el 
nostre poble s’ha estat coneixent a ell mateix, redescobrint, amb 
una mena de tra vessia acadèmica i política que ens ha portat a 
qüestionar-nos fins a l’actualitat. «dir-nos valencians és la nostra 
manera de dir-nos cata lans», etzibava Fuster. però: què és dir-nos 
valencians? tenim resolta aquesta pregunta? És igual el sentiment 
de valencianitat de l’Horta que el dels ports? I Alacant o el Vina-
lopó quin tipus de valencianitat viuen? I Oriola i sogorb? I les co-
marques agregades el XIX? la mateixa com plexitat de la societat 
valenciana, no sols des del punt de vista històric sinó també per 
la confecció sociològica actual, fa que donar una res posta satis-
factòria a la pregunta «què vol dir ser valencià» siga cada dia més 
complicat. en certa manera l’enigma el van intentar resoldre tant 
Fuster el 1962 —Nosaltres, els valencians— com Joan Francesc 
Mira el 1997 —Sobre la nació dels valencians. Ara bé, tant en una 
reflexió com en l’altra, el projecte dels països Catalans jugava un 
paper de difícil encaix. en el cas de Fuster perquè la seua falta de 
concreció política, institucional o jurídica dificultava saber a què 
es referia. en el de Mira perquè la idea quedava directament des-
cartada en el terreny polític.

en el nostre esdevenir històric, la província ha jugat un paper 
fonamen tal en la creació d’identitats comunes. el «tres provincias 
y una región» continua sent un element de fort arrelament social 
pel que fa a la identi tat dels valencians, de nord a sud. sentir un 
valencià del Vinalopó iden tificant-se com a «alacantí» és més que 
corrent. I cal tenir present que aquesta identificació suposa la ne-
gació d’una altra categoria identitària: la de valencià, que llavors 
quedaria circumscrita per als habitants de la província de València. 



superar aquesta identitat d’imposició espanyola, que ha estat plàcidament 
assumida per la majoria dels valencians, ha de ser una primera fase per a la 
construcció d’una identitat comuna entre el sénia i el segura.

parlar més de la «catalanitat» dels valencians que de la pròpia «valencianitat» 
ha estat una constant provocada pels anticossos que l’espanyolisme autòcton ha 
generat entre els valencianistes davant del nostre particularisme. I això no ens 
ha permés fixar una estratègia pensada per a convertir la identitat valenciana, tal 
com l’entenem nosaltres, en hegemònica. si dir-nos valencians és la nostra ma-
nera de dir-nos cata lans, ens cal començar a construir i expandir una valencia-
nitat alterna tiva a la regionalment espanyola que arrele entre la ciutadania del 
país. sense això mai no podrem superar la fase en què ens trobem, quedarem 
estancats en les discussions bizantines que l’espanyolisme porta dèca des per-
petuant. I això no vol dir crear una identitat nacionalista valen ciana sinó una 
identitat valenciana, que és molt diferent, alternativa a la realment existent i que 
siga suficientment inclusiva com perquè un novelder, un alcoià o un borrianenc 
se la senten pròpia. la identitat que ens cal no és la d’una cultura política sinó la 
que tot poble contem porani té, amb la diversitat i la multitud de ramificacions 
que el mot «identitat» pot contemplar en el segle XXI.

però què passa amb els països Catalans mentre fem això? doncs que els 
estem construint, evidentment. perquè fer país Valencià ha de passar a ser 
sinònim de fer països Catalans. O algú pensa que es podrà desenvo lupar 
un projecte polític de salses a Guardamar i de Fraga a Maó sense tenir en 
compte les identitats de cadascun dels països que han de con formar aquest 
marc polític que proposem? parlar de «països» i alhora no tenir-los presents 
com a subjectes polítics diversos és una contra dicció en si mateix. si «som 
països» som plural i si «som país» som singular. I el plural s’ha de construir 
a partir de la singularitat. Fer-ho a la inversa no només és una mala tàctica 
política sinó que pot desembo car en la proposta d’una identitat tan abstrac-
ta i poc concreta que ens acabe portant a identificar-la amb la d’una de les 
parts, segurament la nacionalment més potent, i reproduir així una mena de 
«jacobinisme pancatalà» que, com em sembla que és evident, poc té a veure 
amb la realitat diària dels valencians.



el darrer llibre de Josep Fontana, La formació d’una identitat. Una his tòria 
de Catalunya, és molt útil per a entendre com s’ha conformat la identitat ca-
talana contemporània. una identitat que, evidentment, no té en compte la 
resta de territoris amb qui comparteix llengua i cul tura perquè, al cap i a la 
fi, mai no ha mantingut una relació instituci onal comuna i compartida amb 
què identificar-se. tenir una llengua no vol dir identificar-se amb una mateixa 
identitat o nacionalitat en el sentit contemporani dels conceptes. Abandonar 
el binomi «llengua és igual a nació» és el primer tòtem que hem de començar 
a superar si realment volem construir els països Catalans. la Catalunya de les 
quatre províncies es reafirma nació no per una falta de solidaritat amb la resta 
de catalanoparlants o per un autoengany provocat per l’estat espanyol, sinó 
per una evolució històrica que ha arribat als nostres dies. I és per això que, en 
l’anomenat «procés», els països Catalans han estat els grans absents. I ho con-
tinuaran sent mentre els partidaris del projecte el seguisquen defensant com 
una mena de «unidad de destino en lo universal» o com una espècie de fet na-
tural al qual estem lligats. Igualment, tampoc ajuda l’ús de la idea federal dels 
països Catalans no com a projecte sinó com a excusa per no haver d’entomar 
la complexitat del projecte, tal com va fer l’AnC davant les demandes d’altres 
territoris per formar-ne part. perquè de la mateixa manera que una identitat 
de països Catalans homogènia i tancada trenca amb una de valenciana i su-
posa un fre al projecte entre el sénia i el segura, aquesta mateixa identitat, 
per molt que s’adjective com a «catalana», tampoc té possi bilitats de quallar 
en una Catalunya que s’ha construït a ella mateixa a partir d’uns altres pa-
ràmetres nacionals. per això, més que trencar amb les identitats particulars 
que catalans, valencians, mallorquins, andor rans, menorquins, eivissencs o 
formenterencs han construït al llarg dels segles, el que ens cal és treballar per 
la inclusió d’aquestes en un pro jecte polític comú, divers i heterogeni.

el projecte polític dels països Catalans mai no serà una realitat si l’ob- 
jectiu és que un il·licità es senta tan català —en la matriu nacional del ter-
me— com un vigatà. Això mai no passarà per molt que durant anys l’inde-
pendentisme s’ha autocentrat a intentar-ho. dir-li Catalunya és fàcil, però 
poc efectiu i fins i tot antihistòric. Ara bé, construir el país Valencià tampoc 



no pot ser sinònim d’abandonament d’un projecte comú amb catalans, an-
dorrans o illencs. Quin benefici té per als valencians no cons truir els països 
Catalans? per què no podem ser valencians en un marc polític compartit 
amb aquells amb qui compartim llengua però també interessos econòmics, 
polítics, socials o infraestructures? Com a valen cià vull parlar de tu a tu amb 
els catalans, sense tenir la sensació que aquells em miren per sobre del muscle 
o que jo els demane que facen per mi allò que el meu propi poble no és capaç 
de fer. en síntesi, podríem afirmar, front a Fuster i també davant Mira, que 
dir-nos valencians ha de començar a ser la nostra manera de construir els 
països Catalans.





Caliu espai editorial pretén ser una eina de creació de 
discurs per als moviments socials. un instrument edito-
rial que contribuïsca a generar sabers des de la cultura 
popular, en català i amb voluntat transformadora de la 
realitat que vivim, ara i ací. Creiem que, per a fer front 
a aquest sistema socialment injust i mediambientalment 
insostenible que avantposa l’acumulació de capital a la 
reproducció de la vida, és fonamental crear i consolidar 
espais propis que treballen en la construcció d’alternati-
ves al model hegemònic. 

però, per a fer-ho possible, necessitem el teu suport. 
Amb la teua ajuda contribuiràs a fer possible el nostre 
projecte editorial, promocionaràs la lectura en cata-
là i la cultura popular i valors com el cooperativisme i 
l’assemblearisme. subscriu-te per 40 euros a l’any i re-
bràs  els quatre llibre que editem cada curs, algunes de 
les publicacions extra que editem durant el curs i el llibre 
que tries entre els publicats els cursos anteriors. A més, 
t’enviem gratuïtament els exemplars a casa.

també vos agrairíem que ens féreu arribar les vostres 
crítiques o suggeriments sobre els llibres o el projecte a: 

editorial@caliueditorial.com




