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de pertinença. Segona: Espanya 
és la nació cívica i política. Cata-
lunya no té dret a l’autodetermi-
nació, reservat segons el dret in-
ternacional als pobles sotmesos 
a dominació colonial o ocupació 
militar. I tercera i última: castellà, 
català i aranès són les llengües 
oficials de Catalunya, que han de 
conviure sense preferències a l’es-
pai públic.

Aquestes premisses innegoci-
ables no pretenen negar la reali-
tat política i social de Catalunya, 
però sí combatre els que la neguin 
en la seva realitat completa. Aquí 
no hi ha un sol poble, com tam-
poc existeix a la resta d’Espanya. 
Els que s’entestin en això, a im-
posar la seva cosmovisió, ens tin-
dran al davant.

A
ctualment, la classe tre-
balladora a Catalunya no 
té referents amb capaci-

tat per representar-la política-
ment i institucionalment. Uns re-
ferents que li ofereixin el mínim 
que cal exigir: la seva feina i la se-
va dignitat.

El 1978 les diferents forces so-
cialistes van arribar a un acord 
que va cristal·litzar en el Congrés 
d’Unitat Socialista, que va supo-
sar, vist en perspectiva, la degra-
dació moral per als treballadors 
d’aquesta comunitat autònoma 
–la immensa majoria de llengua 
castellana– i la perpetuació de la 
seva posició subalterna. Des de 
llavors, els successius governs de 
la Generalitat de Catalunya no 
han fet sinó consolidar l’hege-
monia del catalanisme / naciona-
lisme / secessionisme des d’una 
perspectiva essencialment exclo-
ent i supremacista.

Destruït el potent anarquisme, 
domesticat el socialisme i confós 
el comunisme, l’esquerra a Cata-
lunya es va plegar a la dreta oli-
gàrquica catalana –una de les més 
corruptes d’Espanya i Europa–, 
que es va infiltrar, en un treball 
de dècades, en tots els ressorts 
de poder: mitjans de comunica-
ció, educació, administracions 
públiques i un llarg etcètera que 
ho abastava absolutament tot; ar-
ribant, fins i tot, a negar a la ciu-
tadania de cultura i llengua cas-
tellanes no només els seus drets, 
sinó fins i tot la seva pròpia exis-
tència com a tal.

Davant d’aquest estat de coses, 
a la gent de l'esquerra només se’ns 
oferia dues alternatives: abando-
nar, és a dir, marxar de Catalunya; 
o acceptar resignadament la situ-
ació i unir-nos a l’enemic de clas-
se, per allò que “si no pots amb el 
teu adversari, uneix-t’hi”. 

No obstant això, davant els gra-
víssims fets ocorreguts a Catalu-
nya el 2017 –que podien haver 
portat a l’enfrontament civil i que, 
finalment, només van servir per 
aprofundir la fractura social que 
es gestava des de feia anys–, es va 
obrir una oportunitat perquè l’es-
querra ressorgís com a tal amb la 

presència de destacats dirigents 
històrics seus tant a la manifes-
tació del 8 d’octubre d’aquell any 
com en les posteriors que es van 
realitzar com a resposta al desafi-
ament totalitari.

Aquesta esquerra ni se n’anirà 
de Catalunya ni s’unirà a l’ene-
mic. S’ha d’organitzar i oferir una 
resposta al desafiament secessio-
nista mitjançant un missatge clar 
que inclogui les següents premis-
ses innegociables: Primera, que 
l’acció política de govern s’ha de 
centrar en l'eix social i s’ha de di-
rigir a aconseguir el benestar de 
les classes populars, assegurant 
feina per a tothom i la dignitat 
de totes les persones, indepen-
dentment d’on hagin nascut i 
quins siguin els seus sentiments 

aquí no hi ha 

un sol poble, 

com tampoc no 

existeix a la resta 

d’espanya. els que 

s’entestin en això, 

A imposar la seva 
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Seria convenient, per fer-se una 
idea total dels posicionaments 
d’aquesta esquerra que pren com 
a referent la data del 8 d’octubre, 
consultar el document “La Cata-
lunya que volem per al segle XXI - 
Model proposat per a Catalunya”, 
elaborat per l'Assemblea Social de 
l’Esquerra de Catalunya / Asam-
blea Social de la Izquierda de Ca-
talunya (ASEC / ASIC). 

Allà s’hi poden trobar les ide-
es-força d’aquesta nova esquer-
ra: primer de tot, la redefinició 
de les premisses que han regit la 
política catalana des de finals del 
franquisme, amb la voluntat de 
construir una societat més justa 
i inclusiva. 

Entre aquestes, que en una soci-
etat bilingüe cadascú pot expres-
sar-se en la llengua que consideri 
oportú, i el sistema educatiu ha de 
tenir en compte, a l’inici del pro-
cés escolar, tant la llengua famili-
ar d’origen com la situació econò-
mica de la família. O que només 
és democràticament assumible 
una concepció laica o aconfessi-
onal del poder respecte a la iden-
titat: els sentiments de pertinença 
a una comunitat són acceptables, 
però només en tant que aquesta 
comunitat garanteix espais de lli-
bertat, drets i empara totes les di-
ferències. Δ
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