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EDITORIAL//
DEBAT I 

DISCURS

aposta s’ha materialitzat i es 
materialitzarà en diversos 
canvis tant a nivell extern 
com a nivell intern. Precisa-
ment, a finals de setembre 
celebrarem la segona part 
d’aquest procés assemble-
ari on debatrem les apostes 
tàctiques més concretes dels 
quatre grans eixos de lluita: 
construcció nacional, socio-
laboral, antipatriarcal i lluita 
institucional. Doncs bé, una 
de les apostes que ara ma-
terialitzem és donar un nou 
impuls a la Tanyada com a 
òrgan d’expressió de l’orga-
nització. Una Tanyada que 
volem que arribi al conjunt 
de l’esquerra independentis-
ta i dels moviments populars 
i que serveixi com a eina de 
debat polític.

El debat polític i la difusió 
de discurs i ideologia es fa 
més necessària que mai. 
En el darrers anys, l’èxit de 
l’esquerra independentista 
ha estat basat sobretot en la 
intuïció política. Sabíem que 
ni del vell autonomisme ni 

// Són temps de canvis. El 
fracàs de l’autonomisme i del 
capitalisme com a models de 
benestar per al conjunt de la 
població ha referendat tot el 
discurs polític de l’esquerra 
independentista dels darrers 
15 anys. Ara bé, el fet que 
durant una dècada només 
l’esquerra independentista i 
l’anticapitalisme en general 
s’hagin oposat a la bombolla 
immobiliària, al model turís-
tic, a l’AVE, al Pla Bolonya, a 
les reformes estatutàries o a 
la «flexibilització» del mer-
cat laboral, no ens converteix 
automàticament en referents 
per a la majoria de la pobla-
ció. Ens cal molta i molta fei-
na per a aconseguir no no-
més convèncer el poble, sinó 
també desallotjar del poder i 
de l’hegemonia l’actual clas-
se dirigent.

A la darrera assemblea na-
cional d’Endavant, que vam 
celebrar el passat mes de 
març, vam acordar prioritzar 
el nostre treball com a orga-
nització nacional. Aquesta 
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jurídic virtuós, es podrà acon-
seguir la independència del 
Principat i que aquesta, per 
postres, serà un revulsiu que 
farà que el País Valencià i les 
Illes es sumin al nou estat. 
Nosaltres sabem que no tot 
és tan simple. És cert que cal 
començar per guanyar-li ter-
reny al capital a partir de nor-
mes coercitives i d’una refor-
ma fiscal, com també és cert 
que una consulta és l’element 
democràtic simbòlic que refe-
renda tota una acció política. 
Però això només són parts -i 
no les més importants- de la 
lluita pel socialisme i la inde-
pendència.  I el que és pitjor, 
són parts o bé ineficaces o 
bé contrarrestables per part 
de l’estat i el capital. Poder 
explicar això, i poder aportar 
una alternativa creïble, és una 
des les tasques principals que 
afrontem com a esquerra in-
dependentista.

Per a aconseguir-ho és més 
necessari que mai fer un 
treball de debat polític. Un 
debat que no es pot desen-
volupar de manera informal 
i desorganitzada a les xar-
xes socials, a cop de titular 
o per sortir del pas. És per 
això que des d’Endavant ens 
comprometem a treballar ac-
tivament per a promoure el 
debat polític, la construcció 
d’un discurs rupturista i la 
seva aplicació per part de tot 
el moviment.

de la vella socialdemocrà-
cia en pot sortir res de nou 
i transformador. Sabíem que 
calia assajar vies de parti-
cipació política allunyades 
dels vells esquemes. I sabí-
em que el poder no només 
no es desallotja fàcilment, 
sinó que té una gran capa-
citat d’absorció i cooptació. 
Amb totes aquestes idees 
hem pogut fer discórrer el 
moviment enmig d’una con-
juntura de creixent protesta 
social i nacional als carrers 
i, lluny de ser absorbits pel 
transversalisme sobiranista 
o pel movimentisme antica-
pitalista, hem sabut aportar 
com a moviment una estra-
tègia rupturista que ens ha 
convertit en un agent polític 
rellevant en l’actual context.

Això ha estat i és un dels 
grans actius del nostre mo-
viment. Però amb això no 
n’hi ha prou si el que volem 
és avançar qualitativament. I 
una de les mancances prin-
cipals ha estat la manca d’un 
discurs global, ben fonamen-
tat, que ens permeti explicar 
la situació que vivim i traçar 
camins efectius per a subver-
tir el poder establert. I alho-
ra, també ens cal que aquest 
discurs global pugui arribar a 
amplis sectors de les classes 
populars i que aquestes se’l 
facin seu.

Ens enfrontem a dues idees-
marc molt poderoses per la 
seva simplicitat. D’una ban-
da, la idea que amb un seguit 
de normes reguladores i una 
reforma fiscal els problemes 
generats pel capitalisme po-
den ser superats. De l’altra, 
la idea que amb el resultat 
d’una consulta i un disseny 
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AlgUnS 
APUnTS Al 

«PRoCéS 
SoBIRAnISTA» 

REAlMEnT 
ExISTEnT

// En breu farà un any de les 
històriques manifestacions 
de l’Onze de Setembre de 
2012, que van donar lloc un 
nou escenari polític a la Co-
munitat Autònoma de Cata-
lunya, un escenari orientat 
a la confrontació institucio-
nal amb l’Estat espanyol. No 
obstant això, són molts els 
interrogants que pesen so-
bre aquesta confrontació, i 
sobre el seu abast real.

És clar que des de la pers-
pectiva estratègica de l’Es-
querra independentista, la 
situació és d’una gran com-
plexitat. Per una banda, per 
les múltiples implicacions 
que té per al projecte cadas-
cuna de les passes que cal-
drà prendre en els propers 
mesos i anys; per l’altra, per 
la incertesa i la manca de in-
formació fiable sobre la base 
de la qual cal anar prenent 
aquestes decisions.

De totes maneres, cal te-
nir en compte que és molt 
probable que ni els propis 
agents implicats en aquest 

procés tinguin gaire clar el 
seu full de ruta, i és segur 
que els principals agents (el 
govern espanyol i l’autonò-
mic català, i els respectius 
partits que els lideren) no es 
troben gens còmodes amb la 
situació que han d’afrontar.

Si una de les previsibles 
sortides d’aquest procés tal 
i com ara està orientat és 
l’enèssim pacte amb l’Estat 
per part de l’oligarquia ca-
talana i els seus represen-
tants, encara amb més raó 
l’Esquerra independentista 
haurà d’haver estat contribu-
int a la mobilització popular i 
a l’elaboració de propostes 
orientades a la ruptura amb 
l’Estat espanyol, de manera 
que sigui possible denunciar 
el pactisme i avançar cap a 
la plena sobirania dels Paï-
sos Catalans.

Tres elements de context
Des de la reforma de l’Estatut 
de 2006, s’han anat sumant 
factors de deslegitimació i de 
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La confrontació
Després de les manifestaci-
ons de l’Onze de Setembre 
de l’any passat, CiU agafà el 
camí de la confrontació ins-
titucional amb l’Estat espa-
nyol. L’agafà assumint elec-
toralment el compromís de 
convocar una consulta que 
encara no ha concretat però 
que molt previsiblement con-
cretarà en breu. Els darrers 
rumors arriben a concretar 
que la consulta es convoca-
rà per al 25 de maig de 2014, 
coincidint amb la convocatò-
ria d’eleccions europees, i la 
pregunta no inclourà el ter-
me independència (o algun 
derivat).

No és difícil ser escèptic/a 
respecte les intencions reals 
del govern autonòmic de CiU; 
al contrari: és relativament 
fàcil pensar que, en el cas 
que es convoqui una consulta, 
aquesta no interpel·li sobre 
la voluntat de crear un estat 
independent de l’Estat espa-
nyol. De fet, és relativament 
fàcil creure que, si l’Estat es-

financers i polítics: l’esclat 
de la bombolla financera i 
immobiliària ha destapat 
aquestes connexions i n’ar-
rossega els poders en la 
mateixa crisi de legitimitat.

 3. L’Estat espanyol i les se-
ves institucions (incloses 
les comunitats autònomes) 
es troben avui lligades de 
mans i peus per mirar de 
superar la situació de crisi 
en què es troben; les po-
lítiques de retallades i de 
pagament del deute im-
pulsades per la Troika i la 
desacceleració econòmi-
ca produïda per aquestes, 
juntament amb la política 
d’ofec financer a la qual 
l’Estat està abocant a la 
Generalitat de Catalunya, 
dibuixa una situació de col-
lapse d’aquesta institució i 
d’una greu crisi a aquelles 
altres que depenen parci-
alment d’ella, i que formen 
part de la columna verte-
bral del territori: ajunta-
ments, escoles, universi-
tats, hospitals...

desgast de l’actual arquitec-
tura institucional espanyola i 
autonòmica:

 1. La negació de la voluntat 
popular (fins i tot d’una vo-
luntat popular segrestada 
i difuminada per l’autono-
misme en forma d’Estatut) 
per part de l’Estat espanyol 
a la Comunitat Autònoma 
de Catalunya. Els princi-
pals episodis d’aquesta ne-
gació eren, en primer lloc, 
les successives retallades 
a l’Estatut (des del pacte de 
la vergonya entre Zapatero 
i Mas, fins a la sentència 
del Tribunal Constitucional 
espanyol), i en segon lloc, 
els intents de prohibició i 
de deslegitimació de les 
consultes populars per la 
independència.

 2. L’impacte de la crisi finan-
cera i econòmica mundial, 
amb greus conseqüències 
econòmiques i polítiques 
a l’Estat espanyol per les 
estretes connexions que el 
seu model de creixement 
generà entre els poders 
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hipotètica convocatòria és el 
que fa referència a la pregun-
ta de la consulta: serà una 
pregunta clara, un sí o un no 
a favor de la independència? 
O serà un altre tipus de pre-
gunta que permeti dibuixar 
possibles escenaris de nego-
ciació amb l’Estat espanyol 
per a definir un nou estatus 
jurídic, és a dir, per negociar 
de nou «l’encaix de Catalunya 
amb Espanya»?

Cal tenir en compte que les 
mateixes enquestes que de 
moment anuncien una majo-
ria a favor de la independèn-
cia en el cas que es convoqui 
una consulta, i també anun-
cien un empat tècnic entre 
aquelles que aposten per la 
celebració de la consulta, fins 
i tot en el cas que aquesta 
sigui prohibida, i aquelles al-
tres que aposten per priorit-
zar la negociació d’un millor 
finançament autonòmic.

De nou, no és difícil imaginar 
que CIU, en aquest context, 
vulgui jugar en l’estret i difícil 
marge que ofereix la convo-
catòria de la consulta i alhora 
la negociació d’un nou marc 
jurídic o financer amb Espa-
nya. Una aposta a favor de 
la qual també hi jugarien, en 
principi, la Unió Europea i les 
classes dominants catalanes, 
però a la qual no sembla que 
hagi de ser gaire receptiu a 
curt termini un Estat espa-
nyol que es troba a les portes 
de la major crisi institucional 
des de la mort de Franco.

La situació d’inestabilitat que 
viu ara mateix podria ser in-
terpretada com el moment 
de debilitat més adequat per 
aprofundir en un moviment 
de ruptura institucional des 

imposar: convocar i celebrar 
una consulta sobre el futur 
(en realitat, la independèn-
cia) del Principat de Catalu-
nya. Obligació que es fa tant o 
més urgent a mesura que van 
sortint enquestes que apun-
ten al sorpasso per part d’una 
ERC que no tan sols no està 
patint el desgast de donar 
suport a CiU, sinó que s’està 
cobrant els dubtes d’aquesta 
formació en la convocatòria 
de la consulta.

Donades aquestes circums-
tàncies, i a falta d’una màqui-
na del temps que permeti a 
CiU tornar a la situació prè-
via a la reforma de l’Estatut, 
CiU no té més remei que co-
mandar la convocatòria de la 
consulta, afrontar les seves 
conseqüències i mirar de ca-
pitalitzar-les en favor seu. La 
funció de l’esquerra indepen-
dentista és evitar que aquest 
escenari de confrontació 
s’orienti a un nou pacte amb 
l’estat, i denunciar-ho clara-
ment en cas que així sigui.

Alguns interrogants
Quant a la convocatòria de la 
consulta, els principals inter-
rogants són dos. En primer 
lloc, si el Govern de la Gene-
ralitat mantindrà la convoca-
tòria en el cas que l’Estat la 
prohibeixi. En el cas que no 
ho fes, caldria veure si el Go-
vern acataria la prohibició o 
si emplaçaria la societat civil 
a organitzar la consulta, amb 
les dificultats que això com-
portaria i amb la dificultat 
de legitimar un procés com 
aquest davant la comunitat 
internacional. El segon in-
terrogant vinculat a aquesta 

panyol prohibeix la consulta, 
el govern autonòmic acati els 
mandats de l’Estat (ja siguin 
formulats des del seu govern 
o des de la seva judicatura) 
i la consulta no se celebri fi-
nalment. Passi el que passi, 
és més que probable que el 
nou escenari que es generi 
una vegada el Govern auto-
nòmic convoqui la consulta 
estigui orientat a la negocia-
ció d’un nou pacte amb l’Estat 
i no a la constitució d’un nou 
estat independent.

És fàcil pensar tot això, però 
alhora no hi ha elements re-
als i creibles que permetin 
assegurar taxativament una 
cosa  o una altra. Només te-
nim l’experiència històrica 
que ens recorda que les clas-
ses dominants catalanes i 
les seves representants (un 
sector important de les quals 
estaria representada avui 
per la coalició que contro-
la el govern autonòmic) han 
utilitzat sempre les reivindi-
cacions nacionals catalanes 
(encara que aquí seria més 
adequat referir-nos-hi com 
a reivindicacions regionals) 
per reforçar la seva posició 
negociadora respecte l’Estat 
espanyol, i que en el moment 
de desenllaç de la confronta-
ció inevitable entre l’Estat i 
les reivindicacions nacionals 
(o regionals) sempre ha aca-
bat donant suport a l’Estat.

En tot cas, les eleccions del 
novembre de 2012 i la no-
consecució d’una majoria 
absoluta que hauria donat 
una capacitat de gestionar la 
situació molt més còmoda-
ment, fa que CiU es trobi avui 
amb l’obligació de complir el 
mandat que l’electorat li va 
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situar la confrontació  en els 
seus justos termes: classes 
dominants i Estat espanyol, 
enfront de les classes popu-
lars i la voluntat popular.

L’Esquerra independentista 
ha de treballar explicant a les 
classes populars catalanes la 
situació actual i explicitar els 
límits i les renúncies del full 
de ruta del pacte CiU-ERC, 
sense eufemismes i amb to-
tal transparència, denunciant 
les vies que puguin conduir 
a un nou pacte amb l’Estat 
que no estigui orientat a la 
ruptura i a la independència. 
Només atiant la confrontació 
entre la voluntat popular i el 
projecte de les classes do-
minants (l’Estat espanyol), i 
desenvolupant aliances en 
l’àmbit internacional serà 
possible l’accés a la plena 
sobirania.

tres articles d’aquesta Tanya-
da) o que simplement siguin 
crítiques amb l’execució sig-
nifica exposar-se a l’exco-
munió per part de la premsa 
i dels opinadors afectes al 
sobiranisme hegemònic. En 
aquest sentit, només cal re-
cordar les crítiques que rebé 
la CUP-Alternativa d’Esquer-
res després del Ple en què es 
van votar les Declaracions de 
Sobirania.

Però això no ha de portar 
l’Esquerra independentista 
a la resignació ni al silenci. 
Desconfiar dels enemics de 
classe, del poble treballador 
català, no ha de comportar 
necessàriament una actitud 
passiva o descreguda. Cal 
passar a l’ofensiva. L’Esquer-
ra independentista i la unitat 
popular han de ser més que 
mai agents actius en la reivin-
dicació de la plena sobirania i 
de la independència dels Pa-
ïsos Catalans, ja que aques-
ta actitud és l’única que pot 
possibilitar el desborament 
de les classes dominants i 

del Parlament de Catalunya, 
però aquest debilitat és dub-
tosa, i és igualment dubtosa 
la voluntat, la capacitat i la 
determinació real de la ma-
joria parlamentària i de la 
majoria social a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya per 
impulsar un procés de seces-
sió basat en la participació 
popular.

Més enllà de la consulta
En el context del debat so-
bre el «procés sobiranista», 
l’Esquerra independentista 
es troba amb grans dificul-
tats per fer arribar el seu 
discurs i les seves anàlisis. 
Aquest procés està avui se-
grestat per l’acord de go-
vern entre CiU i ERC, fet que 
no dóna cap garantia ni de la 
celebració d’una consulta, ni 
de si aquesta hauria de pre-
guntar directament sobre la 
independència de Catalunya. 
Formular anàlisis i propostes 
que vagin més enllà del que 
es planteja en aquest pacte 
(tal i com es planteja en d’al-
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la burgesia rebaixen l’entu-
siasme, sobretot a l’hora de 
veure que el vot reforça ERC 
i la CUP a les eleccions au-
tonòmiques. I per acabar-ho 
d’adobar, Josep Antoni Du-
ran i Lleida es dedica a re-
cordar que l’esperit botifler 
del partit es manté ferm i 
vigilant. CiU serà incapaç de 
tirar endavant l’estratègia 
de desobediència necessària 
per desenvolupar un procés 
d’autodeterminació, i fins i 
tot és molt possible que sigui 
incapaç de convocar una sim-
ple consulta.

Fins aquí les diferències. Però 
no hem de permetre que els 
arbres ens impedeixin veu-
re el bosc. Les energies del 
moviment popular podrien, 
amb l’ofensiva espanyolista, 
acabar sent llenya pel refor-
çament de l’autonomisme. I 
això és tan vàlid pel Principat 
com pel País Valencià i les 
Illes.

Al llibret publicat per Enda-
vant sota el títol «Poder po-
pular contra la UE i els es-

per a la recuperació de poder 
i competències, és a dir, per a 
la recentralització. A diferèn-
cia de les elits polítiques de 
València i Palma, fortament 
vinculades al poder central 
mitjançant el Partit Popular, 
el partit del poder al Principat 
té com a font bàsica de poder 
i promoció política les institu-
cions autonòmiques. Aquesta 
amenaça plovia sobre el mu-
llat de la ruïna financera de la 
Generalitat i unes polítiques 
socials fortament impopulars 
que posaven en perill l’hege-
monia social de CiU. Si a això 
hi afegim la forta mobilitza-
ció i indignació generada pel 
procés estatutari, el fracàs 
de la proposta de pacte fiscal 
i la manca d’inversió en infra-
estructures, el manteniment 
de les polítiques clàssiques 
del pujolisme equivalia a un 
suïcidi. És aquí on certs sec-
tors de CiU, que encara man-
tenen el partit sota control 
(l’anomenat «pinyol») fan el 
gir estratègic; s’afegeixen a 
la convocatòria de l’ANC i po-
sen al seu servei la força del 
partit i la dels seus mitjans 
afins (CCRTV i el Grup Godó, 
bàsicament, però també El 
Periódico de Catalunya) que, 
per la sorpresa de tothom, 
adopten un posicionament 
fortament autodetermins-
ta. Partint d’aquí, el «pinyol» 
manté l’estratègia traçada, 
però va veient com la patro-
nal principatina (Foment del 
Treball, Cercle d’Economia) 
expressa el seu rebuig obert 
a qualsevol plantejament 
rupturista i la seva voluntat 
de reconduir tot plegat cap 
al pacte fiscal i d’infraestruc-
tures. Conseqüentment, els 
mitjans de comunicació de 
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T// Lluny de triomfalismes re-
gionalistes i il·lusos, el marc 
de desenvolupament del con-
flicte nacional català no és el 
de l’ofensiva final de l’inde-
pendentisme a lassalt de la 
llibertat. Mirant el país en el 
seu conjunt, podem tenir una 
visió no només més completa 
sinó també més ajustada. Ve-
ient l’ofensiva recentralitza-
dora que fa estralls en la po-
lítica institucional a València i 
a Palma (o a Saragossa), no 
només comprendrem millor 
el quadre de conjunt sinó que 
trobarem claus per entendre 
el que passa al Principat.

La tònica general no és l’ofen-
siva alliberadora de l’inde-
pendentisme sinó l’ofensiva 
recentralitzadora de l’Estat. 
Així s’expliquen les dures po-
lítiques anticatalanistes pro-
vinents del govern de Madrid 
i les de les seves sucursals 
als governs de València i de 
Palma. Però també és així 
com s’explica el procés sobi-
ranista al Principat.

El fet diferencial el trobem en 
l’hegemonia del nacionalisme 
al Principat. Un nacionalisme 
instrumental i regional, si es 
vol, però nacionalisme en de-
finitiva. Mentre al País Valen-
cià i a les Illes la defensa dels 
drets nacionals és patrimoni 
de certs sectors populars, al 
Principat les elits polítiques 
(que no les econòmiques) lli-
gades a CiU i ERC han mogut 
peça. Per què?

L’estiu passat la Generalitat 
de Catalunya va rebre la vi-
sita dels «homes de negre» 
de Madrid i va poder veure a 
curta distància la voluntat del 
govern central de convertir la 
crisi financera en un pretext 
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És la garantia de no prendre 
mai l’ofensiva per assolir un 
marc mínimament just de 
drets polítics i socials. Con-
vertir la proposta revolucio-
nària de l’esquerra indepen-
dentista i els moviments an-
ticapitalistes en un apèndix 
més o menys radicalitzat dels 
projectes reformistes, sota 
l’excusa dels cants de sirena 
del sobiranisme principatí, o 
l’urgència de trencar l’hege-
monia del PP al País Valencià 
i les Illes. pot tenir un preu 
molt alt a canvi d’uns guanys 
menyspreables. Aquest preu 
es pot concretar en:

-El sacrifici d’un projecte 
veritablement nacional que 
posa la classe treballadora 
dels Països Catalans com a 
únic subjecte polític revo-
lucionari amb l’excusa de 
les «diferents velocitats». 
Aquesta excusa és recurrent 
en el liquidacionisme princi-
patí, que veu la independèn-
cia del Principat a l’abast en 
un curt termini i, per causa 
d’aquest error d’apreciació, 
veu el conjunt de la nació 
com un pes mort que frena la 
possibilitat que una part de la 
nació s’alliberi del jou espa-
nyol. De la mateixa manera, 
pot ser l’excusa per a la ver-
tebració d’una «tercera via» 
valenciana o illenca adreçada 
a recuperar uns mínims de 
dignitat nacional en relació a 
la llengua i aturar el procés 
de recentralització.

-L’assumpció de la inevitabi-
litat del marc de la UE, refe-
rencial tant per totes les for-
mes de regionalisme com per 
l’esquerra reformista, justa-
ment en un moment en què 
amplis sectors de la classe 

frustració pot generar un re-
flux de conseqüències nefas-
tes. L’independentisme popu-
lar se sentiria utilitzat com a 
arma llencívola contra l’Estat 
o,. fins i tot, en certs sectors, 
donaria per bo el mal menor

-Al País Valencià i a les Illes, 
la reacció defensiva pot con-
sistir en el reforçament de la 
legitimitat d’opcions refor-
mistes adreçades a desban-
car el PP del poder i consti-
tuir governs inspirats en la 
fórmula dels tripartits lide-
rats pel PSOE, la qual ja ha 
estat assajada al Principat i a 
les Illes.

Aquest replegament es mos-
traria com la solució «prag-
màtica» davant l'ofensiva 
recentralitzadora de l'Estat, 
però té dos problemes:

-L’abast real d’aquesta es-
tratègia és pobríssim. Només 
pot servir, en el millor dels 
casos, per aturar el cop i tor-
nar als «bons vells temps», 
els quals ni són tan vells ni, 
sobretot, van ser mai bons.

-El preu, a canvi d'aquesta 
«restauració» (versió, en clau 
de conflicte nacional, de la 
restauració socialdemòcra-
ta de l’«estat del benestar») 
és, com en el cas de la lluita 
contra les retallades, el mal-
baratament d’una acumula-
ció de forces llaurada len-
tament, però tenaç des dels 
anys 90, gràcies, justament, 
al fet de mantenir-se sempre 
lluny i alerta contra qualse-
vol procés de fagocitació del 
moviment popular per part 
de l’esquerra reformista o el 
nacionalisme burgès.

Per tant, aquesta no és la so-
lució, i tampoc és pragmàtica. 

tats capitalistes» el gener 
del 2012, ja alertàvem sobre 
aquest perill: «CiU és utilitzat 
per una majoria que inclou 
molts treballadors i treballa-
dores, com el “vot útil” catala-
nista davant l’opressió nacio-
nal. Això li dóna una base sò-
lida per a les seves polítiques 
antiobreres i converteix el 
desig popular d’alliberament 
nacional en moneda de canvi 
per a defensar els interes-
sos econòmics de la burgesia 
principatina». I alertàvem, 
també, sobre el fet que «l’es-
poli fiscal no és “el problema” 
sinó una expressió particular 
del problema real, que és un 
problema de poder polític.»

La temptació de donar a CiU 
i ERC, al Principat, un xec en 
blanc per gestionar el con-
flicte, té el seu correlat al 
País Valencià i a les Illes en 
la temptació de donar barra 
lliure a l’esquerra reformis-
ta i el catalanisme moderat a 
canvi de desplaçar el PP del 
poder.

Per tot plegat:

-Al Principat, aquest replega-
ment es concreta en l’accep-
tació del lideratge del govern 
de la Generalitat en el marc 
del procés sobiranista i, de 
passada, l’acceptació de la 
cortina de fum que s’ha estès 
sobre les retallades en nom 
de l’espoli fiscal. Quan Artur 
Mas, per voluntat pròpia o 
forçat per les circumstàncies, 
desvïi el tren del procés sobi-
ranista cap a solucions inter-
mitges (pacte fiscal i per les 
infraestructures, remodela-
ció de les formes de submis-
sió a Espanya) una quantitat 
enorme d’energies populars 
hauran estat malversades i la 
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tervenció a les compareixen-
ces dels diputats de la CUP 
al Parlament de Catalunya 
és un luxe excessiu i un greu 
error. La campanya «Inde-
pendència per a canviar-ho 
tot», impulsada per la plata-
forma «La independència del 
poble» pretén constituir-se 
en moviment social al voltant 
d’aquestes tesis i de la ne-
cessitat que la resposta a la 
recentralització pertanyi úni-
cament i exclusiva al poble. 
Que les lluites desplegades 
per les classes populars ar-
reu del país en defensa dels 
drets nacionals i socials, de 
la llengua i de la cultura, no 
siguin reciclades en nom de 
la filosofia del «que tot canviï 
si volem que no canviï res». 
Que el protagonisme del po-
ble al carrer, cada cop més 
accentuat d’ençà de la crisi 
econòmica i política que es-
tem vivint, no tingui única-
ment un caire defensiu o sec-
torial. Que prengui l’ofensiva 
per enderrocar la monarquia 
constitucional i la UE, condi-
ció sine qua non per a qual-
sevol projecte alliberador.

En la recentralització i la llui-
ta per l’autodeterminació, ha 
desparegut el camí del mig, 
és a dir, el de l’autonomia 
com a via per a l’ampliació de 
l’autogovern. Això coincideix 
exactament amb el diagnòs-
tic que des de sempre ha fet 
l’Esquerra independentista 
dels pactes de la Transició i 
també dels processos esta-
tutaris de fa uns anys. Si, com 
diria Salvador Espriu, «tenim 
la raó contra bords i lladres», 
per què hauríem de roman-
dre en silenci?

o preocupats per les renún-
cies i les traïcions d’aquells 
partits d’ordre que busquen 
en la defensa més o menys 
decidida dels drets nacio-
nals un instrument per no 
sortir de la foto i mantenir 
el vot captiu (i estèril) de les 
classes populars.

El procés sobiranista al Prin-
cipat demostrarà, més aviat 
que tard, la incapacitat del 
nacionalisme burgès de mos-
segar la mà que l’alimenta. El 
posicionament dels poders 
econòmics i financers —que, 
com ja va descriure Lenin, 
són la mateixa cosa des que 
l’imperialisme és imperia-
lisme i la globalització és 
globalització— en contra de 
l’autodeterminació i a favor 
del pacte fiscal i per les infra-
estructures, és una sentència 
de mort pel procés. Si Mas 
accepta aquesta realitat po-
drà reinventar-se com a líder 
de la burgesia principatina. 
Si no, serà substituït per algú 
que comprengui el seu paper. 
La tesi clàssica de la indestri-
abilitat del conflicte nacional 
i social, que pot haver apa-
regut fins ara com una abs-
tracció per a amplis sectors 
de la població, es convertirà 
en una veritat molt concre-
ta. I el mite del patriotisme 
burgès, viu només al Princi-
pat, mort i enterrat si és que 
mai va existir a la resta del 
país, passarà a millor vida. 
Aquest fet ha estat sempre 
evident per a nosaltres però 
mai fins ara havia tingut tan-
tes possibilitats de ser socia-
litzat àmpliament. Que en un 
context així l’Esquerra inde-
pendentista es mantingui en 
silenci o redueixi la seva in-

treballadora començen a 
comprendre la falsedat del 
miratge de la UE com a via de 
progrés i benestar social.

-L’acceptació de la política 
institucional com a única via 
per a una política «seriosa», 
sacrificant així el capital acu-
mulat en la participació de 
l’independentisme en les llui-
tes populars al marge de les 
institucions des de la meitat 
dels anys 90.

El context generat per l’ofen-
siva recentralitzadora és 
justament un context molt 
favorable per una proposta 
independentista com a pro-
jecte de la classe trebalado-
ra. L’objectiu de la campanya 
que porta com a lema «In-
dependència per canviar-ho 
tot» és justament la inter-
venció en un conflicte nacio-
nal fortament tensionat per 
l’ofensiva recentralitzado-
ra i el procés sobiranista al 
Principat. És, per tant, més 
que una campanya. Ha de ser 
l’aposta estratègica de:

-L’esquerra independentista, 
que fins ara no ha expressat 
prou alt i prou clar quin és 
el seu projecte en fenòmens 
com el procés sobiranista al 
Principat.

-Els sectors de l’esquerra an-
ticapitalista que comprenen 
que la qüestió nacional no és 
un tema sectorial sinó la con-
creció de la qüestió del poder 
polític i l’estructura de l’es-
tat; és a dir, la palanca prin-
cipal per a l’enderrocament 
de l’estructura institucional 
derivada dels pactes de la 
Transició.

-Els sectors del sobiranisme 
o del nacionalisme cansats 
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un treball en clau de movi-
ment, els resultats obtinguts 
de la CUP -no només electo-
ralment- han estat positius 
tant a nivell autonòmic com 
municipal. Per tant, cal te-
nir en compte fins ara que la 
potencialitat de la lluita ins-
titucional ens ha permès: 1) 
agregar sectors socials i po-
lítics prou diversos a l’entorn 
del nostre projecte revolucio-
nari, 2) dotar de major prota-
gonisme, sobretot mediàtic, 
a diverses lluites i reivindi-
cacions populars, 3) introdu-
ir en el debat polític general 
alguns elements importants 
de la nostra proposta revolu-
cionària: des del subjecte col-
lectiu dels Països Catalans 
fins a la il·legitimitat del deu-
te, i 4) disposar d’un element 
propagandístic de primer or-
dre. 

Al costat de tot aquest seguit 
de nous passos realitzats a 
través de la lluita institucio-
nal, la nostra intervenció en 
aquest àmbit també ha fet 
aflorar tot un seguit de defi-

car per diversos factors d’ín-
dole ben diversa (estructu-
rals, conjunturals, objectius i 
subjectius), però ens interes-
sa remarcar-ne un de mane-
ra especial. Tant els tres par-
lamentaris com les desenes 
de regidors de què actual-
ment disposa la CUP són fruit 
d’una aposta de moviment, 
dels diversos components 
polítics i socials de l’Esquer-
ra Independentista, que ha 
estat útil per  agregar entorn 
del nostre projecte polític 
a determinats sectors dels 
moviments populars, sectors 
en lluita o espais polítics i 
socials de l’esquerra antica-
pitalista que tradicionalment 
havien mantingut una mesu-
rada ambigüitat respecte als 
objectius estratègics de l’Es-
querra Independentista. 

En aquest sentit, quan hi ha 
hagut un treball des de la 
base, quan la lluita instituci-
onal s’ha entès com un ins-
trument més en el camí de 
la construcció d’un projecte 
revolucionari i quan ha existit 

// L’Esquerra Independentis-
ta i les institucions de l’Estat. 
Oportunitats i riscos de la 
lluita institucional

D’ençà de l’entrada de la CUP 
al Parlament de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, la 
necessitat d’abordar en pro-
funditat el perquè i el caràc-
ter de la lluita de l’Esquerra 
Independentista en les insti-
tucions de l’Estat ha adqui-
rit una nova centralitat i una 
certa urgència entre els rep-
tes del nostre moviment. Si 
bé la nostra presència durant 
la darrera dècada als ajunta-
ments ja convertia en neces-
sària una reflexió política de 
fons sobre el sentit de la nos-
tra intervenció a les instituci-
ons de l’Estat, l’entrada a les 
institucions autonòmiques ha 
aguditzat aquesta necessitat 
i ha evidenciat algunes de les 
nostres mancances.

En primer lloc, cal dir que la 
presència de la CUP, tant al 
Parlament autonòmic com 
en un nombre encara reduït 
d’ajuntaments, es pot expli-

l’ESQUERRA InDEPEnDEnTISTA I lES 
InSTITUCIonS DE l’ESTAT 

Oportunitats i riscos de la lluita institucional
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dominació sobre la majoria 
treballadora i els sectors po-
pulars. És a dir, el que fa l’Es-
tat fonamentalment a través 
de tot el seu entramat, que 
abraça des dels elements de 
coerció fins als de persuasió, 
és organitzar la dominació 
política que garanteix la desi-
gualtat generada per l’explo-
tació capitalista. 

Per tant, a pesar que puguem 
considerar que molt sovint 
l’Estat presenta un funcio-
nament complex i una certa 
autonomia respecte als in-
teressos del capital -espe-
cialment quan aquella capa 
especialitzada, com ara els 
polítics o l’alta burocràcia 
que es dedica a la gestió del 
govern i les institucions, ad-
quireix un enorme protago-
nisme, tal com succeeix avui 
en dia-, la forma Estat conti-
nua mostrant l’intent de les 
classes dominants per unifi-
car orgànicament la societat, 
aturar els conflictes i la frac-
tura social i institucionalitzar, 
domesticar i privatitzar l’ac-
ció política. Si existeix l’Estat 
com a forma de dominació és 
perquè existeix la desigual-
tat produïda per l’explotació 
que requereix un instrumen-
tal per a ser mantinguda. 
Aquesta és una perspecti-
va que qualsevol moviment 
socialment i nacionalment 
revolucionari no pot perdre 
mai de vista. A més, la ne-
gació de la forma Estat com 
a instrument de dominació 
és un element central histò-
ric de tots els grans corrents 
emancipadors de les classes 
treballadores i subalternes al 
llarg dels segles, també molt 
especialment dels diversos 

etc., i 2) quin lloc ha d’ocupar 
la lluita institucional en el si 
d’un projecte i una pràctica 
revolucionària amb uns ei-
xos clarament definits que, 
no hauríem d’oblidar, algun 
dia pretenem fer realitat: la 
independència nacional dels 
Països Catalans i una societat 
fonamentada en la democrà-
cia social i econòmica i en les 
pràctiques i valors feminis-
tes.

Les institucions de l’Estat, la 
lluita institucional i els nos-
tres horitzons revolucionaris

Qualsevol forma d’Estat té 
un fonament classista i actua 
com a instrument que repro-
dueix un determinat ordre 
social i econòmic de domina-
ció. L’actual forma Estat exis-
tent arreu, tot i les seves no-
tables diferències, continua 
tenint com a tasca prioritària 
mantenir les condicions soci-
als, polítiques i institucionals 
més favorables perquè el ca-
pital es reprodueixi. La retòri-
ca i les construccions discur-
sives que presenten l’Estat 
i les seves institucions com 
a garanties del bé comú, de 
l’interès general o com a for-
ma política de la societat civil, 
només fan que emmascarar 
a través de la ideologia una 
realitat social plena de con-
flictes, fractures i antagonis-
mes. Tot i que, especialment 
en les darreres quatre dèca-
des, els Estats-nació territo-
rials han patit modificacions 
profundes pel protagonisme 
creixent d’institucions supra-
estatals en l’àmbit econòmic, 
militar, financer i diplomàtic, 
l’Estat i les seves institucions 
continuen essent l’instru-
ment central per exercir la 

ciències, de mancances polí-
tiques que, en alguns casos, 
han semblat qüestionar al-
guns dels elements centrals 
del projecte polític de l’Es-
querra Independentista i del 
projecte socialment revolu-
cionari i nacionalment eman-
cipador que estem intentant 
construir. Entre aquestes, 
podríem destacar l’assump-
ció d’una certa inèrcia regi-
onal principatina en l’acció 
política, un cert gregarisme 
discursiu respecte al supo-
sat consens sobiranista, una 
certa justificació de l’activitat 
parlamentària com a objec-
tiu en si mateix o bé la inca-
pacitat de dibuixar de ma-
nera clara una proposta de 
confrontació antagonista a 
l’establishment polític i a les 
classes dominants, tant en el 
terreny social com especial-
ment en el nacional. 

Tot sembla indicar que l’agu-
dització del procés de des-
possessió i d’espoli social, 
d’ofensiva espanyolista, de 
recentralització i negació na-
cional i de descomposició de 
l’arquitectura institucional 
sorgida de la Transició -que 
afectarà en els anys vinents 
al conjunt dels Països Cata-
lans- conduirà a una major 
presència de la CUP a les di-
verses institucions de l’Estat. 
Davant aquesta perspectiva, 
dels reptes i riscos a venir i 
les mancances detectades 
fins al moment en la nostra 
pràctica a les institucions, es-
devé més que necessari que 
ens plantegem: 1) quin ca-
ràcter ha de seguir la nostra 
intervenció a les institucions 
de l’Estat, ja siguin autonòmi-
ques, municipals, comarcals, 
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fonamentació de la societat 
en uns valors feministes, etc. 
Aquests objectius revolucio-
naris els hem d’inserir en un 
determinat context, en una 
determinada realitat, per po-
der traçar quin tipus d’acció 
política, quins camins són els 
millors per fer-los efectius i 
fer-los avançar. 

Avui en dia podem dir que hi 
ha una part important de la 
societat dels Països Catalans 
que s’ha convertit i s’està 
convertint en damnificada de 
les retallades, de la privatit-
zació de drets socials i civils 
i de l’empobriment generat 
per un capitalisme que s’està 
recomponent i que busca no-
ves vies d’acumulació. Tenim 
al mateix temps, uns propie-
taris del capital, una burgesia 
diversa i amb tensions, uns 
gestors d’aquesta burgesia i 
uns sectors importants que 
continuen gaudint de la lògi-
ca del sistema i que, de mo-
ment no han estat expulsats 
d’aquest. La resposta que 
les classes dominants po-

més una petita peça d’un pro-
jecte revolucionari que s’ha 
de desenvolupar en contra i 
al marge de la institucionalit-
zació de la política. És a dir, 
que ha de ser part d’un pro-
jecte revolucionari que tin-
gui com a principal objectiu 
aconseguir desbordar l’Estat 
i la seva proposta d’instituci-
onalització.

Aquí és quan entra en joc l’al-
tre element imprescindible a 
l’hora de plantejar el caràcter 
i el sentit de la lluita institu-
cional, que no és altre que el 
lloc que aquesta ha d’ocupar 
en el nostre projecte global 
revolucionari. L’Esquerra 
Independentista té uns ob-
jectius estratègics definits a 
mitjà termini, entre altres, el 
de la constitució del subjecte 
polític de la Unitat Popular, i 
té uns objectius estratègics, 
uns horitzons revolucionaris, 
a més llarg termini: la cons-
trucció nacional dels Països 
Catalans, l’eliminació de l’ex-
plotació capitalista, la cons-
titució d’un poder popular, la 

marxismes tot i que les ex-
periències del segle XX hagin 
pogut enterbolir aquest as-
pecte.

D’aquesta manera, quan de-
cidim intervenir políticament 
a les institucions de l’Estat, 
quan decidim qüestionar el 
poder de les classes domi-
nants en el seu terreny de 
joc, hem de tenir ben present 
el següent: 1) les institucions 
de l’Estat i la dinàmica d’ins-
titucionalització de la políti-
ca està sempre qüestionada 
i afectada pel conflicte que 
existeix en la societat, 2) en 
conseqüència, una política 
autònoma de les classes tre-
balladores i populars amb un 
clar projecte revolucionari 
pot fer trontollar les institu-
cions de dominació política 
dels poderosos, 3) aquest de-
safiament és possible sem-
pre i quan tinguem clar que 
la lluita institucional sempre 
l’haurem de realitzar dins les 
regles i el camp dels que ens 
dominen, i sempre i quan si-
guem conscients que és no-
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concebre la lluita institucional 
com un objectiu en si mateix, 
com un objectiu finalista. 

La lluita institucional en la 
perspectiva de la transfor-
mació social radical 

Si donem per bo que la lluita 
institucional no és un objec-
tiu en si mateix, si entenem 
que sense trencament de les 
institucions de la legalitat no 
podem construir un veritable 
poder popular, per a què ha 
de servir de manera priorità-
ria la lluita institucional?

Podem assenyalar tot un se-
guit de possibles respostes. 
En primer lloc, per posar dics, 
per intentar apaivagar els 
efectes més funestos del pro-
cés de despossessió i d’espo-
li social que estan patint els 
treballadors i treballadores i 
sectors populars arreu dels 
Països Catalans. En segon, per 
fer trontollar, deslegitimar i 
evidenciar el caràcter i les de-
ficiències de les institucions 
de l’Estat, sorgides del pacte 
de la Transició. En tercer, per 
reforçar l’autoorganització, 
per aconseguir que la nostra 
intervenció institucional ser-
veixi per retornar el poder a 
la societat i alimentar l’au-
toorganització. Sobre aquest 
darrer aspecte, la lluita ins-
titucional hauria de fer de 
palanca no només per agre-
gar  diversos sectors socials 
i polítics en la construcció del 
nostre projecte revolucionari, 
sinó, sobretot, per revertir re-
cursos de tot tipus en la cons-
trucció d’estructures de poder 
popular dinàmiques, d’espais 
de lluita, i d’estructures de 
poder popular que poden ser 
més estables i perdurables a 
llarg termini, com ara  projec-

tres. Per tant, des d’aquestes 
trinxeres tenim tot un seguit 
d’armes que podem utilitzar 
per avançar en la perspecti-
va d’una transformació soci-
al radical i d’obstaculització 
dels plans de les classes do-
minants autòctones i foranes. 
Una de les armes que podem 
utilitzar des d’aquestes trin-
xeres -construïdes al mar-
ge de la institucionalització, 
de l’Estat i del consens de la 
societat civil- és la lluita ins-
titucional. Si tenim present 
aquesta qüestió, que és des 
dels marges de les instituci-
ons, des dels marges de l’Es-
tat que els sectors populars 
tenen la possibilitat real de 
generar política, de desbordar 
els límits del poder, la lluita 
institucional s’ha d’entendre 
com a una arma que neces-
sàriament s’ha de bastir des 
dels nostres espais d’autoor-
ganització. Al mateix temps, 
s’ha d’entendre necessària-
ment que l’utilitzem perquè 
l’Esquerra Independentista 
té la responsabilitat d’atacar 
les classes dominants des de 
tots els racons possibles i, si 
és possible, com estem fent, 
també a l’interior de les seves 
pròpies línies de defensa, que 
no són altres que les instituci-
ons. Si entenem la lluita insti-
tucional d’aquesta manera, hi 
ha tot un seguit de perills pro-
pis de la institucionalització i 
domesticació dels moviments 
revolucionaris que aconsegui-
rem evitar. En primer lloc, dei-
xarem de banda l’immediatis-
me que imposa la política ins-
titucional perquè sabem que 
aquesta lluita per nosaltres 
sobretot és instrumental i té 
una transcendència relativa. 
I en segon lloc, deixarem de 

sen en pràctica per sortir de 
la crisi del deute i del capi-
talisme europeu és ofensiva: 
augment de la desposses-
sió, exclusió d’una part cada 
vegada més important de la 
població, reducció de costos 
exclusivament sobre el factor 
treball i depredació del patri-
moni col·lectiu. Aquesta via 
ofensiva té un caràcter ab-
solutament ofensiu però no 
és de ritme totalment accele-
rat. No ha aconseguit encara 
imposar-se a la velocitat de 
creuer que les classes domi-
nants desitjarien. Si fem un 
símil amb l’estratègia militar, 
reprenent la reflexió gram-
sciana formulada també en 
una fase de greus turbulènci-
es pel capitalisme en la crisi 
d’entreguerres del segle pas-
sat, ens trobem amb una situ-
ació de guerra de posicions, 
amb tot un seguit de trinxe-
res i fortins entre l’ofensiva 
del capital, de la patronal i 
de l’Estat i tots aquells sec-
tors socials i polítics que en 
surten clarament perjudicats 
i que són condemnats a l’ex-
pulsió.

Aquest fet significa que el 
conjunt de les classes tre-
balladores i populars tenim 
tot un seguit d’espais d’au-
tonomia, d’autoorganització, 
d’autoprotecció, tot d’espais 
de construcció d’una identi-
tat, d’uns valors, d’una cultura 
alternativa a la de les classes 
dominants que són com tot un 
seguit de trinxeres. Aquestes 
trinxeres, a hores d’ara, no 
permeten derrotar a l’enemic 
ni tampoc desafiar-lo, però 
permeten desgastar-lo en 
alguns aspectes i frenar els 
seus objectius en alguns al-
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camí que tenim a davant nos-
tre per construir una mobilit-
zació col·lectiva i un subjec-
te polític que pugui desafiar 
l’explotació capitalista, una 
alternativa de construcció 
d’un poder popular i uns ho-
ritzons socialment i nacional-
ment revolucionaris. Aquest 
l’haurem de traçar des d’una 
perspectiva de llarga durada.

tes autònoms de la lògica del 
mercat. En quart lloc, per pro-
jectar al conjunt dels Països 
Catalans que l’Esquerra Inde-
pendentista i el projecte de la 
Unitat Popular té la capacitat 
de convertir-se en un verita-
ble problema per als interes-
sos de les classes dominants  
i en una veritable solució per 
al conjunt de les classes tre-
balladores i populars. Aques-
ta darrera virtualitat només la 
podrem aconseguir si no per-
dem mai de vista el caràcter 
bàsicament instrumental de 
la lluita a les institucions i si 
som capaços d’evitar els si-
nuosos camins de la integra-
ció i la cooptació, activats per-
manentment en tota la seva 
complexitat per les classes 
dominants. A parer nostre, la 
presa de decisions en mans 
dels diversos components de 
l’EI i dels moviments populars 
-a la manera de vasos comu-
nicants- sobre tot allò rela-
tiu a la lluita institucional  és 
la millor garantia per evitar 
aquests riscos. 

Per acabar, hem de tenir clar 
que cal una acció política 
combinada en tots els fronts 
però amb una preeminèn-
cia de la confrontació social 
real, sense les mediacions 
de la representativitat insti-
tucional, que faci confluir les 
lluites per la independència 
nacional amb les lluites per 
la democràcia social i eco-
nòmica, és a dir, que basteixi 
un model de societat sense 
explotació de cap tipus. L’im-
mediatisme, l’espectaculari-
tat i el sobredimensionament 
que genera l’acció política 
institucional ens pot posar 
obstacles a l’hora de veure el 
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tència) aquest Procés Cons-
tituent, idees que puguin aju-
dar a interpretar-lo millor 
aquest procés i aportar ide-
es per al debat i per a l’acció.

Un encontre plural de per-
sonalitats i de sensibilitats
Procés Constituent ha estat 
des del principi una crida de 
la monja benedictina i doc-
tora en salut pública Teresa 
Forcades i del president de 
Justícia i Pau i doctor en ci-
ències econòmiques Arcadi 
Oliveres. Però malgrat que 
no hagi transcendit a l’opinió 
publicada, és públic i noto-
ri que ha recollit també su-
ports individuals i col·lectius 
de diferents sensibilitats de 
l’esquerra i del moviment 
popular. D’entre elles cal 
destacar significativament 
la participació en diferents 
àmbits de reflexió, debat i 
decisió política lligats a Pro-
cés Constituent com els ad-
vocats Jaume Asens o Joan 
Tamayo, el professor de dret 

constitucional Gerardo Pi-
sarello, activistes i investi-
gadors com Esther Vivas i 
Josep Maria Antentas, l’his-
toriador i sindicalista Xavier 
Domènech, el jutge Santiago 
Vidal, activistes del movi-
ment feminista com Sandra 
Ezkerra i sindicalistes com 
Josep Bel. També hi han do-
nat suport gent com Santia-
go Vidal, Vicenç Navarro, Pep 
Riera, Josep Pàmies o Marta 
Sibina. En definitiva, una àm-
plia varietat de personalitats 
i de visions sobre l’agenda 
política dels moviments so-
cials al Principat de Catalu-
nya que comporta unes cer-
tes dificultats a l’hora de sin-
tetitzar una definició política 
concreta pel Procés Consti-
tuent en el moment actual.

Però per sobre d’aquestes 
dificultats, el Procés Consti-
tuent ha reeixit en el camp 
comunicatiu i en la seva ca-
pacitat de convocatòria. Al 
mateix moment que Forca-
des i Oliveres feien arribar 
la seva proposta a través de 
les pantalles de televisió a 
les llars catalanes (des del 
mateix Telenotícies de TV3 
van convertir en notícia que 
al cap d’una estona ells dos 
serien entrevistats i propo-
sarien crear una nova plata-
forma electoral), s’engegava 
una web de recollida d’adhe-
sions. Al moment d’escriure 
aquest article la web regis-
tra més de 40.000 signatu-
res individuals de suport al 
procés. I més enllà d’això, 
milers de persones s’han 
congregat als seus actes de 
presentació. Places plenes i 
locals a vessar per escoltar 
la proposta llençada per la 

APoRTACIonS Al DEBAT 
SoBRE El PRoCéS 
ConSTITUEnT
// El Procés Constituent ja 
és una realitat. Organitza ac-
tes sovint massius arreu del 
Principat de Catalunya, aglu-
tina suports (en el moment 
d’escriure l’article supera ja 
les 40.000 adhesions), i so-
bretot genera expectatives 
entre amplis sectors de la 
societat catalana. Malgrat 
que a l’apartat de “Impul-
sors” de la seva pàgina web 
només apareixen Teresa 
Forcades i Arcadi Oliveres, 
és obvi que hi ha un col·lectiu 
de persones més ampli que 
participa de la seva dinamit-
zació. Però què és el Procés 
Constituent? Més important 
encara: què vol ser? Cap a 
on va?

A partir del que han dit i fet 
alguns dels seus protagonis-
tes des de la seva presenta-
ció en horari de prime time 
televisiu al programa Àgora 
de TV3, i sense ànims d’ex-
haustivitat, volem aportar 
des d’aquestes pàgines al-
gunes idees sobre allò que 
sembla ser (en acte i en po-
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vida del procés.

Procés... per constituir què?
I aquí és on sorgeix una altra 
pregunta clau: què és el que 
cal constituir? I possiblement 
ens trobem davant d’una res-
posta múltiple i a voltes con-
tradictòria. Perquè no és clar 
que tothom que està impul-
sant aquest procés tingui en 
ment el mateix objectiu. Si 
bé una de les cares més vi-
sibles ha recalcat que el que 
volen és presentar-se a les 
eleccions, en les diverses pre-
sentacions s’han sentit altres 
propostes, ja que alguna gent 
que hi participa al que aspira 
és a crear un moviment de 
base que treballi per la trans-
formació del sistema, però no 
considera que això hagi de 
passar, necessàriament, per 
presentar-se a les eleccions. 
En d’altres paraules, sembla 
que hi ha dues tendències for-
ça marcades dins del Procés 
Constituent: la que apunta a 
que aquest ha d’esdevenir una 
proposta per a les properes 

tot, de presentar-se com una 
proposta creïble; dificultat de 
connexió entre les generaci-
ons més joves que impulsen 
les lluites populars contra el 
sistema i les generacions més 
veteranes que s’han desen-
cantat dels partits dels siste-
ma, les quals en canvi sí que 
s’han sentit interpel·lades per 
la proposta del duet.

Però tot i la massiva acollida 
que han tingut les presen-
tacions del procés, a molts 
municipis, el pas d’un primer 
acte reeixit a una assemblea 
posterior i a la fixació d’un 
nucli local està sent molt més 
complicat. Així que el Procés 
Constituent es troba en una 
fase clau de consolidació or-
ganitzativa que no serà gens 
fàcil perquè requereix, per 
una banda, el compromís mi-
litant de molta gent en nuclis 
locals i, per una altra banda, i 
encara més complicat, la con-
creció de les propostes genè-
riques i la resolució de mol-
tes ambigüitats no resoltes 
durant els primers mesos de 

monja benedictina i el presi-
dent de Justícia i Pau.

El secret de la gran capacitat 
d’atracció d’aquesta proposta 
és una conjugació de diver-
sos elements. Per una banda 
hi ha el factor mediàtic, que 
òbviament li ha donat molta 
volada i els permet arribar 
directament i sense interme-
diaris a totes les llars; tot va 
començar amb l’entrevista 
al Singulars però l’empenta 
mediàtica no s’ha aturat i el 
Procés Constituent ha con-
tinuat difonent la seva pro-
posta per platós de televisió, 
estudis de ràdio i pàgines de 
diaris. Però també hi ha altres 
aspectes que expliquen l’èxit 
de resposta per part de cente-
nars i centenars de persones 
que s’apropen als actes que 
el procés convoca, entre els 
quals cal destacar: creixent 
desencant de la població amb 
els partits del sistema; dificul-
tats, encara, de l’esquerra an-
ticapitalista i independentista 
de fer arribar el seu discurs a 
les classes populars i, sobre-
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d’EUiA (totes dues hereves del 
PSUC, una de les grans eines 
de la primera transició per 
neutralitzar els moviments 
més combatius) i el fet que s’hi 
hagin mostrat tant receptives 
i que hagin enviat militants a 
participar del procés fa témer 
que pugui esdevenir una eina 
per rentar la cara a l’esquerra 
del sistema, que encara té la 
credibilitat sota mínims des-
prés d’haver participat del 
Govern de la Generalitat de 
Catalunya que va iniciar les 
retallades i que va comandar 
la repressió als moviments i 
lluites populars.

En aquesta mateixa línia, el fet 
que entre els principals impul-
sors hi hagi algunes persones 
que tenen un paper ambigu 
entre els moviments socials i 
estructures organitzatives de 
l’esquerra del sistema genera 
dubtes sobre la sinceritat de 
fer una cosa nova. Més aviat 
podria fer penar que podria 
haver-hi sectors interessats 
en què l’esquerra del sistema 
pugui cooptar sectors de l’an-

Els passos que seguirà el Pro-
cés Constituent són incerts en 
aquest context. Hi ha alguns 
indicis que fan malpensar 
amplis sectors de l’esquer-
ra independentista i antica-
pitalista i que apuntem des 
d’aquestes pàgines no en to 
acusador sinó, ben al contra-
ri, com a reflexió que entenem 
necessària per la necessària 
clarificació sobre la proposta 
i el paper que vol jugar Procés 
Constituent.

En primer lloc, el fet que 
aquest moviment tingui tots 
els micròfons dels mitjans de 
comunicació oberts fa pen-
sar a moltes que el poder no 
el veu com una amenaça real, 
especialment quan, per con-
tra, formacions com la CUP-
AE, amb tres diputats al Par-
lament de Catalunya, tenen 
moltes més dificultats per 
explicar-se a través dels mit-
jans. I ja no parlem de moltes 
lluites populars que, quan no 
són silenciades, són crimina-
litzades.

En segon lloc, el paper de ICV i 

eleccions, i la que creu que la 
realitat del Procés Constituent 
hauria de poder consolidar-se 
com a moviment sociopolític 
aglutinador de l’espai de rup-
tura.

En aquest context prenen im-
portància tant els continguts 
concrets com les aliances 
sociopolítiques sobre les que 
treballa o projecta treballar el 
Procés Constituent.

Els darrers mesos hi ha diver-
ses persones que asseguren 
que ens trobem davant d’una 
possible segona transició. I 
això pot ser molt perillós i 
l’esquerra independentista 
i anticapitalista. És a dir, que 
ens podem trobar en un pro-
cés en què s’intenti resoldre 
de nou el doble conflicte soci-
al i nacional que viu el nostre 
país amb una transició que in-
corpori part dels sectors més 
combatius en el procés de re-
solució per tal d’avortar, pre-
cisament, que aquests sec-
tors impulsin el trencament 
necessari amb el sistema ca-
pitalista i l’Estat espanyol.
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l’esquerra de l’hemicicle par-
lamentari?

Qui impulsa aquest procés, 
doncs, haurà de resoldre el 
dilema que té al davant: pas-
sar a articular-se amb les 
files de les organitzacions i 
moviments que volen destru-
ir l’actual sistema econòmic i 
polític per bastir-ne un de nou 
que estigui realment al servei 
de les necessitats humanes; o 
unir-se a l’esquerra del siste-
ma per mirar d’arrabassar-li 
el govern de la Generalitat a 
Convergència i intentar donar 
una cara amable al capitalis-
me. Aquesta és l’elecció de 
fons de qui es planteja una 
intervenció en el pla polític i 
electoral.

Conscients de l’actual esce-
nari electoral al Principat de 
Catalunya i de la significació 
que té l’aparició de la CUP 
en el panorama parlamenta-
ri regional, ICV i EUiA varen 
reaccionar ràpidament als 
plantejaments fets per alguns 
portaveus del Procés. Només 
havien passat deu dies de la 
presentació pública (havia es-
tat el 10 d’abril) de la propos-
ta que feien Teresa Forcades 
i Arcadi Oliveres de creació 
d’un Procés Constituent, com 
a moviment per la creació 
d’una “candidatura popular i 
unitària” a les properes elec-
cions al Parlament de Cata-
lunya i en aquest lapse tant 
curt de temps, tant ICV com 
EUiA van incorporar al seu 
discurs la proposta llançada 
des del plató del programa 
“Singulars”, de TV3: “Cons-
truir un front de forces d’es-
querres i de moviments de 
caràcter alternatiu capaç de 
protagonitzar un canvi de rè-

vulneren drets individuals i 
causen greus perjudicis col-
lectius. La violència només 
engendra violència. Per això 
expressem també la nostra 
solidaritat amb totes les per-
sones innocents lesionades 
o perjudicades, entre elles 
molts treballadors públics 
(com ara policies o personal 
de protecció civil) i altres per-
sones sense cap relació amb 
els fets, i també amb totes les 
institucions i empreses direc-
tament afectades durant els 
esdeveniments”.

És el Procés Constituent un 
projecte electoral?
Una de les qüestions que han 
esquivat els promotors del 
procés constituent ha estat 
respondre clarament qui ha 
de formar part d’aquesta uni-
tat de les esquerres que han 
defensat i com s’hauria de 
vehicular aquesta proposta 
unitària. Si bé d’entrada l’Ar-
cadi Oliveres va explicitar que 
la seva proposta de platafor-
ma electoral vol incloure des 
de l’esquerra del PSC i ERC, 
passant per ICV-EUiA fins a la 
CUP, i també els moviments 
socials, ni la Teresa Forcades 
ni altres persones que s’hi han 
implicat han volgut ser tant 
concrets. Però com més va, 
més hauran de concretar qui 
volen com a company de viat-
ge, i això comportarà, inevita-
blement, que alguns sectors 
quedin directament exclosos 
de la proposta. ¿Algú consi-
dera que pot ser assumible 
per l’esquerra independen-
tista la possibilitat d’articular 
un front electoral amb agents 
que formen part del sistema, 
encara que estiguin situats a 

ticapitalisme via Procés Cons-
tituent.

Potser la prova del cotó que 
hauria d’afrontar el Procés 
Constituent seria un agreuja-
ment de la conflictivitat políti-
ca i social lligat a l’aprofundi-
ment de la crisi. Les situacions 
de conflicte i d’enfrontament 
al carrer entre les instituci-
ons i poder popular ofereixen 
oportunitats per deixar en 
fora de joc els sectors encar-
regats de mediar amb el sis-
tema, paper que sovint han 
exercit alguns dels impulsors 
del Procés Constituent. En te-
nim un exemple amb l’intent 
de bloqueig del Parlament de 
Catalunya el 2010, quan al-
gunes persones que ara par-
ticipen d’aquest procés van 
mediar per tal desmuntar el 
bloqueig al migdia. I també en 
tenim un altre exemple amb 
la vaga general de març de 
2012, els enfrontaments en-
tre alguns manifestants i la 
policia, i les posteriors decla-
racions de Justícia i Pau que 
creiem que val la pena repro-
duir aquí: “volem expressar 
la nostra rotunda condemna 
de totes les múltiples acci-
ons de violència i coaccions 
contra les persones, danys 
a propietats públiques i pri-
vades i desordres provocats, 
al marge i aprofitant-se de 
les mobilitzacions sindicals 
vinculades a la vaga general. 
Aquestes conductes, en part 
planificades prèviament, no 
tenen cap mena de justifica-
ció moral ni legal, malgrat 
que pretenguin denunciar les 
injustícies socials existents. 
En realitat, no ajuden a resol-
dre cap problema, ni aporten 
cap benefici social, sinó que 
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pot fer l’esquerra indepen-
dentista davant del Procés 
Constituent és un seguiment 
proper de les passes que 
segueix; engegar un debat 
intern a l’esquerra indepen-
dentista per decidir com po-
sicionar-se i compartir-lo 
amb els moviments i lluites 
amb qui treballem; reforçar 
les nostres lluites en tots els 
fronts; explicar als actes pú-
blics del procés quines són 
les nostres propostes; tre-
ballar amb la gent que par-
ticipa del procés i que con-
sidera que ha de sumar-se 
als moviments populars que 
volen combatre el sistema 
capitalista, i, mentrestant, 
mantenir les nostres estruc-
tures organitzatives al mar-
ge d’aquest procés mentre 
no decideixi definitivament 
qui camí agafa.

Alhora, treballar encara amb 
més força i decisió per cons-
truir espais de participació 
popular el més oberts pos-
sibles, espais que defugin la 
voluntat de capitalització or-
gànica i que alhora respon-
guin al doble objectiu de de-
batre i decidir sobre els ca-
mins i les lluites a empren-
dre o a reforçar. Aquests 
espais, aquesta línia de tre-
ball, han de ser una de les 
principals eines per seguir 
reforçant la unitat popular 
i les seves organitzacions, i 
sobretot, el projecte de rup-
tura que aquestes defensen.

un cop constatades algunes 
mancances i alguns perills 
potencials de la proposta, 
tampoc sembla la millor op-
ció abocar-se obertament als 
braços del Procés Constituent 
si abans no hi ha hagut una 
reflexió de fons sobre quins 
són els seus objectius polítics 
de fons. La pressa no ajuda a 
actuar, tot i que els dubtes no 
ens poden mantenir inactius.

Però l’esquerra independen-
tista ha pogut avançar i fer 
passes importantíssimes els 
darrers vint anys perquè no 
ha decidit canvis estratègics 
claus de manera precipitada. 
Hem sentit molts cants de 
sirena, hem viscut des de la 
barrera processos aparent-
ment engrescadors que, d’ha-
ver-nos-hi llançat, ens hauri-
en impedit bastir una alterna-
tiva al marge antisistema que 
ha cristal·litzat en milers de 
militants, casals, diverses or-
ganitzacions sòlides, un cen-
tenar de regidors, tres dipu-
tats al Parlament principatí, 
aliances amb els sectors més 
combatius i una creixent legi-
timitat per als moviments po-
pulars. Aquest moviment que 
hem bastit ha de seguir crei-
xent i no es pot veure engolit 
pel vertigen davant les bones 
xifres d’assistents que està 
congregant el Procés Consti-
tuent als seus actes.

Tot i això, hi ha moltes per-
sones que s’estan sumant al 
procés que creuen que pot 
ser realment una eina per 
acabar amb el capitalisme i 
les injustícies que arrosse-
ga. Per tant, no es pot ban-
dejar directament els sec-
tors que hi estan participant. 
Possiblement, el millor que 

gim i un procés constituent”. 
Les paraules no són ni de la 
Teresa Forcades ni de l’Arcadi 
Oliveres, sinó de Joan Herre-
ra, co-coordinador nacional 
d’ICV, i les va dir en el marc de 
l’Assemblea Nacional de l’or-
ganització. Des de la matei-
xa estrada, Joan Josep Nuet, 
coordinador general d’EUiA, 
reivindicava que “cal avançar 
en un Nou Espai de l’Esquerra 
Catalana on abordem un veri-
table Procés Constituent per 
a fer canvis polítics, socials, 
econòmics i culturals de soca-
rel”. En aquell context també 
va pujar a l’escenari Arcadi 
Oliveres, que va dir als diri-
gents i militants d’ICV: “Vosal-
tres i nosaltres som el mateix, 
doncs hem estat companys en 
totes les lluites”.

Més enllà de si ICV i EUiA prac-
tiquen noves fórmules d’opor-
tunisme polític aprofitant-se 
del Procés Constituent, o si 
realment tenen una estratègia 
de fons orientada a una conci-
liació amb l’esquerra antisis-
tèmica, és el Procés Constitu-
ent qui té la clau del seu propi 
futur i qui, tard o d’hora, haurà 
de clarificar la seva propos-
ta: vol constituir-se o no com 
un projecte orientat a la lluita 
electoral? I en el cas que sigui 
així: passarà la seva estratè-
gia o no per aliances amb l’es-
querra del sistema?

La pressa, mala consellera
L’esquerra independentista i 
la resta de moviments popu-
lars amb qui hem teixit alian-
ces i lluites els darrers anys 
no podem girar-nos d’esque-
na al Procés Constituent i fer 
veure que no existeix. Però 




