Alemanya deté Carles Puigdemont

Llibertat ja
pels independentistes
catalans!
Aquest article, traduït de Workers Vanguard, núm. 1131,
6 d’abril de 2018, s’ha escrit en col·laboració amb
l’Spartakist-Arbeiterpartei Deutschlands (SpAD), la secció
alemanya de la Lliga Comunista Internacional.
***
3 D’ABRIL. El diumenge 25 de març, al matí, la Unió
Europea (UE), dominada per l’imperialisme alemany, va
deixar veure la seva veritable i execrable cara. En un dels
seus primers actes oficials, el nou govern de coalició alemany entre la Unió Demòcrata Cristiana/Unió Social
Cristiana i el Partit Socialdemòcrata arrestava el president
de Catalunya a l’exili, Carles Puigdemont, en una parada de
l’autopista, prop de Schleswig, i el tancava a la presó.
L’estat espanyol ha acusat de rebel·lió 13 dels principals
representants del moviment català per la independència,
incloent-hi Puigdemont. Mitjançant una euroordre, Espanya
demana l’extradició no només de Puigdemont, sinó també
dels que eren els seus consellers: Clara Ponsatí, que treballa
en una universitat escocesa, i Antoni Comín, Lluis Puig i
Meritxell Serret, que són a Bèlgica. Amb una ordre de
detenció internacional, Espanya també demana que Suïssa
extradeixi Marta Rovira, secretària general d’Esquerra
Republicana.
L’SpAD i la LCI se sumen a les protestes contra la
detenció de Carles Puigdemont, líder del Partit Demòcrata
Europeu Català (PDeCAT), i els altres líders del moviment
independentista català, i contra els càrrecs presentats.
Aquesta persecució dels nacionalistes burgesos catalans
forma part de l’àmplia ofensiva contra l’oprimida nació
catalana i la seva classe obrera. Certament, les manifestacions de Catalunya per demanar l’alliberament de
Puigdemont i la resta d’encausats han sofert una brutal
repressió policial.
Com a internacionalistes proletaris, demanem l’alliberament immediat de Puigdemont i de tots els activistes per la
independència catalans i bascos. Tant al nord com al sud
dels Pirineus que divideixen Espanya i França, estem per la

independència de Catalunya i el País Basc i per les repúbliques de treballadors! Quant a la UE, és un conglomerat
reaccionari sota el lideratge de l’imperialisme alemany, amb
el suport de França; és l’enemiga de la classe treballadora i
els països dependents d’Europa. Per això diem: A baix
l’euroordre! A baix la UE!
Puigdemont ha estat exiliat a Bèlgica durant mesos,
després que el govern central espanyol l’assetgés i l’amenacés d’empresonar-lo fins a trenta anys. El seu «crim»: organitzar un referèndum sobre la independència de Catalunya el
passat octubre i la declaració de la independència després
que el 90% dels votants hi votés a favor, desafiant els atacs
de la policia espanyola.
Puigdemont va ser arrestat quan tornava de Suïssa i
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Finlàndia, on havia participat en
actes en suport de la independència catalana. Esperant clarament
que Puigdemont creués Alemanya de tornada, el govern
espanyol va emetre una nova
Independència ja!
euroordre el 23 de març. Amb
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Les masses catalanes
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nacional, en un atzucac
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Per una república obrera catalana!
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obreres!
tats policials i dels serveis d’intel·ligència espanyols i alemanys,
el servei secret va seguir de prop
l’itinerari de Puigdemont. En
aquests moviments va ser fonamental un agent de l’Oficina
Federal d’Investigació Criminal
d’Alemanya (BKA) a Madrid. La
trama dels estats alemany i espaForjar partits leninistes-trotskystes!
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presó de pobles espanyola i mantenir intacta la cada vegada més
govern català. I afirmava també que Puigdemont podia
repressiva UE, sota el domini alemany. Conscients que el
«acabar com» Companys, una amenaça clara de tortura i
trencament d’Espanya amenaçaria la UE d’una implosió, la
assassinat (Telepolis, 10 d’octubre de 2017).
cancellera alemanya Angela Merkel ha deixat clar en repeLluitar contra la UE que ens explota i ens reprimeix és
tides ocasions que s’oposa a la independència de Catalunya.
en l’interès més bàsic del moviment obrer a Alemanya. Al
El diari espanyol El País es feia ressò de la bona
cap i a la fi, el proletariat alemany haurà d’enderrocar «els
«col·laboració policial». Aquesta col·laboració entre l’imseus» governadors imperialistes amb una revolució soperialisme alemany i els governants capitalistes espanyols
cialista. Arreu d’Europa i del món, volem construir partits
en la supressió dels catalans ve de lluny. L’any 1940,
leninistes-trotskistes, seccions d’una Quarta Internacional
després de l’ocupació de França, la Gestapo va lliurar el prereforjada, que liderin les lluites justes de les nacions oprisident Lluís Companys al dictador generalíssim Franco.
mides contra els opressors, com a palanques crucials per
Companys va ser brutalment torturat i executat per un
avançar en la lluita revolucionària del proletariat contra els
esquadró d’afusellament. L’any passat, Pablo Casado —
governadors capitalistes. Pels Estats Units Socialistes
portaveu del Partit Popular del president espanyol Mariano
d’Europa, units de manera voluntària!

Rajoy— declarava que no hi havia «res a negociar» amb el
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Catalunya: Ofensiva neofranquista

El Govern català de Barcelona ha convocat un referèndum per l’1 d’octubre amb la pregunta: «Voleu que
Catalunya sigui un estat independent en forma de república?» i s’ha compromès a actuar segons el resultat. La ICL
diu: Voteu sí! A baix la monarquia! Per una república
obrera!
El Govern espanyol ha declarat que aquesta votació és
inconstitucional i està amenaçant de recórrer al exèrcit per
retenir forçosament la nació catalana dins les fronteres
espanyoles. És en interès dels treballadors d’arreu del món
defensar el dret de la nació catalana a celebrar el referèndum
i a separar-se de l’Estat espanyol!
L’article que trobareu a continuació és la traducció d’un
suplement publicat pels nostres camarades del Grupo
Espartaquista de México que es va distribuir l’1 de maig a
Barcelona. Des de la publicació d’aquest article, la LCI ha
corregit públicament la seva línia per defensar la independència de Catalunya, no només d’Espanya, sinó també
de França (vegeu Spartacist [edició en francès], núm. 43,
estiu de 2017). Destacant l’existència d’una única nació
catalana i una única nació basca, totes dues dividides i
oprimides per dos estats capitalistes, exigim la independència per a Catalunya i el País Basc, del nord i del sud.
***
Malgrat el fred hivernal d’un dilluns al matí, dia feiner,
40.000 persones s’aplegaven a Barcelona per acompanyar
Artur Mas i dos acusats més el dia que s’iniciava el seu judici, al mes de febrer. Els acusaven de desafiar el Tribunal
Constitucional espanyol per promoure la independència de
Catalunya. Aquella marxa del 6 de febrer era plena d’estelades. La mateixa estelada –inspirada en les banderes de
Cuba i Puerto Rico– que el Govern de Mariano Rajoy prohibia hissar als ajuntaments de Catalunya. L’any passat la
Unió d’Associacions Europees de Futbol (UEFA) fins i tot
va multar escandalosament el Barça, perquè els aficionats
blaugranes agitaven estelades en un partit de la Lliga de
Campions. Exigim que Madrid no toqui Mas i els altres
acusats! Onejar l’estelada no és un crim!
La intensificació de la repressió anticatalana per l’Estat
espanyol ha provocat protestes massives a Catalunya en
favor de la independència. L’any 2010, un milió i mig de
persones sortien als carrers del centre de Barcelona per

protestar contra la derogació dels articles clau de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya. El setembre de 2016, per la
Diada, més d’un milió de manifestants proindependència
tornaven a sortir als carrers.
Fa vuitanta anys Barcelona era el centre de la revolució
espanyola i de la Guerra Civil. Com assenyalàvem al
número 36 de l’edició en espanyol de Spartacist «Trotskismo vs. frentepopulismo en la Guerra Civil Española»
(novembre de 2009): «Els Fets de maig de 1937 a Barcelona
van marcar el punt àlgid d’una dècada de revolució i contrarevolució a Espanya que va començar amb la caiguda de
la dictadura militar de Primo de Rivera el 1930 i de la
monarquia un any més tard, i que va acabar amb l’esclafament de la República pel general Francisco Franco el 1939».
Els obrers catalans se situaven al capdavant de la lluita per
la revolució socialista, però dècades de repressió franquista
sagnant van portar la qüestió nacional al primer pla, tant a
Catalunya com al País Basc.
Catalans i bascos lluiten avui per l’alliberament nacional
de l’estat capitalista espanyol. Durant dècades, el Partit
Popular (PP) de Mariano Rajoy s’ha alternat amb els socialdemòcrates del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE),
igual de xovinistes, per a l’administració del domini capitalista. Actualment, el PP forma part d’un govern de minoria
que ha aconseguit mantenir-se al poder fent valer l’antic
acord dels principals partits per mantenir les nacions
minoritàries catalana i basca dins de les fronteres d’Espanya
per la força. Aquest és el contingut fonamental de la Constitució espanyola xovinista i antidemocràtica de 1978, que
va establir la monarquia com a amo bonapartista. La lluita
per l’alliberament de les nacions oprimides és en interès del
proletariat! Cadascun dels cops al xovinisme de l’estat
burgès espanyol beneficiaria els treballadors de tot arreu!
Les nacions catalana i basca s’estenen cap al nord, travessant la frontera francesa, i l’Estat francès xovinista també
les manté oprimides per la força i sense cap dret. La força
motriu del moviment per la independència ve del sud. Si els
bascos o els catalans obtinguessin la independència d’Espanya, és molt probable que els seus connacionals de la
banda francesa els seguirien. En qualsevol cas, defensem el
dret a l’autodeterminació de les províncies basques i catalanes del nord.
La llengua és un element central de la identitat nacional

que van sortir als carrers pesa l’amenaça de la sedició.
Les autoritats espanyoles van tancar centenars de pàgines web que promovien el referèndum, incloent-hi les
del Govern català. Tota persona que es consideri responsable de dur a terme el referèndum s’enfronta a
penes de presó i a multes altíssimes.
Perquè el referèndum tingués lloc, milers de persones van ocupar les escoles durant la nit i hi van fer
pinya abans que sortís el sol. Tal com s’anaven obrint
els col·legis, els antiavalots s’obrien pas colpejant els
votants,
arrossegant-los fins al
carrer i confiscant
les urnes. A fora, es
disparaven bales de
goma contra la
gent, que també va
patir gasos lacrimògens i cops de
porra. Gairebé 900
persones van resultar ferides.
Ara bé, malgrat
les tàctiques de terror policial, el poble català no es va
doblegar. Al tancament d’aquesta edició, una «aturada
de país» amb el suport del Govern català, patronals i
sindicats ha paralitzat Catalunya en protesta per la repressió. És urgent que la classe obrera de Catalunya i de
tot Espanya es mobilitzi en defensa dels drets nacionals
catalans. Els treballadors d’arreu d’Espanya han
d’exigir: A baix tots els càrrecs contra els independentistes! Guàrdia Civil i Policia Nacional, fora de
Catalunya!
La brutalitat que el Govern espanyol va desplegar
contra el poble de Catalunya recorda els llargs anys de la
dictadura de Franco. Els catalans i els bascos republicans van tenir un paper capdavanter en la revolució
espanyola dels anys trenta. Però el triomf de la contrarevolució, l’any 1939, sota el generalíssim Francisco
Franco es va traduir en dècades de repressió sagnant tant

Traduït d’un article aparegut a Workers Vanguard
(núm. 1119, 6 d’octubre), publicació dels camarades de
la Spartacist League als Estats Units.
* * *
3 D’OCTUBRE. Fa dos dies, l’Estat espanyol va
desplegar una enorme repressió per impedir un referèndum sobre la independència a Catalunya. Més de dos
milions de persones van desafiar una ferotge mobilització policial per poder votar, i el 90% va votar a favor
d’una república independent a Catalunya.
Els governants
castellans de l’estat
capitalista espanyol
no toleraran cap
oposició a la sacrosanta unitat de la
presó espanyola de
pobles, que nega el
dret a l’autodeterminació a les nacions catalana, basca i
gallega. L’estat de
setge imposat per
Madrid és una clara confirmació que l’opressió nacional
dels catalans —i dels bascos— només pot acabar amb la
independència. L’autonomia és un frau: Madrid continua
amb el fuet a la mà. L’única posició de principi per als
marxistes revolucionaris és exigir la independència
immediata d’aquestes nacions i fer una crida als obrers
d’Espanya i d’Europa per participar en aquesta lluita.
Els dies anteriors a la votació, els xovinistes castellans que governen el país des de Madrid van declarar
el referèndum il·legal, amb el ple suport de la Unió
Europea. Milers d’efectius de la Policia Nacional i la
Guàrdia Civil paramilitar van ser enviats per suprimir
qualsevol intent d’autodeterminació del poble català
oprimit. Al Govern català li van intervenir els comptes,
li van arrestar molts dels seus líders i li van assaltar
locals. Es van confiscar milions de butlletes, cartells i
urnes oficials. Sobre desenes de milers de manifestants

Policia Nacional i Guàrdia Civil,
fora de Catalunya!
Per una república
obrera catalana!
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d’Espanya dels seus enclavaments de Ceuta i Melilla al Marroc,
relíquies de la ja molt llunyana «glòria» colonial espanyola.

Per una via classista a la independència!

Mitjançant aquestes eleccions, Rajoy i els seus sequaços esperaven desfer-se dels independentistes i imposar un govern
espanyolista a Catalunya. Però els va sortir el tret per la culata:
els partits independentistes catalans van obtenir més del 47%
dels vots i van tornar a aconseguir la majoria absoluta al parlament (el PP va obtenir poc més del 4% i tres diputats). Ara bé,
com vam explicar fa poc, la repressió de l’estat espanyol ha
deixat clar que no hi ha esperances de fer realitat la independència catalana en el futur immediat (vegeu «España estrangula a
Catalunya», Espartaco, núm. 48, desembre de 2017). La independència no vindrà d’acords parlamentaris entre independentistes burgesos. Madrid està utilitzant tots els mitjans —judicials,
entre d’altres— contra Catalunya, fins i tot per impedir la formació d’un govern autonòmic, dins el marc espanyol, si no és amb
partits obertament espanyolistes. Catalunya no té res que s’assembli a un estat propi, sobretot forces armades, per resistir els
embats castellans. La burgesia catalana ha demostrat amb escreix
la seva impotència, i ara procura un pacte amb Madrid per tornar
a alguna versió de l’statu quo.
Madrid no escatimarà l’ús de la força bruta per impedir la
independència de Catalunya, la qual donaria, a més, un enorme
impuls a la lluita per l’alliberament nacional a Euskal Herria i
Galícia. I els governants espanyols compten amb el suport decidit de França, igual que de la Unió Europea (UE) imperialista, ja
que el desmembrament d’Espanya amenaçaria amb la implosió
d’aquest conglomerat, que té com una de les seves funcions principals, precisament, trepitjar la sobirania nacional dels països
europeus més pobres en benefici dels imperialistes, especialment
Alemanya i França.
Hi ha una força capaç de fer realitat l’alliberament nacional,
vencent tots aquests enemics de l’emancipació de Catalunya: és
la classe obrera, a través de la mobilització del seu enorme poder
social. No obstant això, el proletariat català no ha donat mostres
significatives de lluita independent i, en canvi, està dividit entre
xovinistes i nacionalistes burgesos.

C’s, recanvi neofranquista

Tot i que els vetustos hereus del Generalíssim van patir una
bona derrota electoral, els seus aprenents, coneguts a Catalunya
com a Ciutadans (C’s), van ser l’organització més votada, amb un
quart dels vots, obtinguts sobretot a Barcelona i rodalies obreres,
antigament dominades pel PSC. El fet que un sector significatiu
de la classe obrera catalana doni suport avui als xovinistes burgesos de Ciutadans és un testimoni de les traïcions del PSOEPSC, pilars de l’ordre capitalista espanyol i lleials súbdits del rei
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«L’esforç de la nació dominant per mantenir l’statu quo es pinta
sovint de supranacionalisme, igual que l’esforç d’un país vencedor pren la forma de pacifisme per conservar el que ha robat».
— L. Trotsky, Història de la Revolució Russa (1932)

Els xovinistes que governen des de Madrid i els seus plumífers no estalvien tinta per condemnar el nacionalisme català com
a «anacrònic», «reaccionari» i «xenòfob», alhora que humilien la
nació oprimida catalana i trepitgen els seus drets en favor de la
unitat d’Espanya (és a dir, de la supremacia de Castella en la seva
petita presó de pobles).
Des de finals de l’octubre passat, el Govern central espanyol,
utilitzant l’article 155 de la Constitució per mitjà d’una força
d’ocupació de milers de policies, va prendre el control de
Catalunya, va dissoldre la Generalitat i va ordenar la celebració
d’eleccions a Catalunya (dutes a terme el 21 de desembre); a
més, va tancar a la presó diversos càrrecs públics catalans —
incloent-hi el vicepresident, Oriol Junqueras—, diputats i activistes proindependència (alguns pel «delicte» d’«odi»… a la
policia!). Una unitat de la Guàrdia Civil, dirigida per un coronel
convicte com a torturador de nacionalistes bascos i indultat pel
llavors president José María Aznar a finals dels noranta, continua
buscant «porta per porta» els catalans que «agredissin» la policia
espanyola l’1 d’octubre. El president, Carles Puigdemont, sobre
el qual pesa una ordre de detenció, es va haver d’exiliar a
Bèlgica. El castellà ha estat reimposat en els fets com a única
llengua oficial del Govern local. Francisco Franco deu somriure
des de l’infern.
En aquesta ofensiva, el Partit Popular (PP) en el govern va
comptar amb el suport no només del seu apèndix, Ciutadans
(C’s), sinó també dels socialdemòcrates del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE) i del Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC). Aquest cop de força va ser la resposta dels governants
espanyols al referèndum sobre la independència de l’1 d’octubre
i la posterior declaració unilateral d’independència de la
Generalitat. L’escomesa espanyolista envia així, també, un missatge a bascos i gallecs del que poden esperar si lluiten pel seu
alliberament.
Com a oponents irreconciliables de tota forma d’explotació i
opressió, i com a combatents pel poder obrer, els espartaquistes
estem per la independència de Catalunya i Euskal Herria (País
Basc), nacions que s’estenen al nord dels Pirineus i es troben oprimides tant per Espanya com per França. Estem pel dret de Galícia
a la independència i contra la continuïtat de l’estat espanyol artificial i monàrquic: Per la lluita de classes contra la presó espanyola de pobles! A baix la monarquia! Per repúbliques obreres!
Fem una crida per l’alliberament immediat de tots els independentistes i per la retirada de tots els càrrecs contra ells, així com per
la llibertat de tots els nacionalistes bascos tancats a les masmorres
d’Espanya i França. Estem també per la sortida incondicional
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