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Davant  l’onze de setembre, 
Diada nacional de Catalunya

 
Als treballadors, al 

moviment obrer de tot 
l’Estat, als joves i  

partidàries/us de la 
democràcia

Madrid, 5 de septiembre de 2021

En vigílies de l’onze de setembre, sen-
se esperar als discursos oficials, sa-

bem que el moment està prenyat de reptes 
i preocupacions.

Els indults o els senyals de millora econò-
mica són insuficients perquè els dirigents es 
despengin amb promeses optimistes. Els fons 
europeus ja comencen a ser aquí. Quina és la 
situació? La primera prova en la indústria ca-
talana va ser Nissan, què queda d’ella? La sort 
de Seat depèn de polsos entre multinacionals. 
L’ampliació de l’aeroport de Barcelona, més 
que ensopegar amb problemes ecològics, 
depèn que es passi de les promeses a la seva 
execució. El sistema sanitari, mai s’ha comp-
tat entre les prioritats pressupostàries, i va 
patir a Catalunya, només entre 2010 i 2016, 
retalls de 9.000 milions (gairebé la tercera part 
del total retallat a tot l’Estat). Les pensions 
pateixen ara una retallada que amenaça el sis-
tema. Mentrestant, la joventut no té classes, ni 
plantilles de professors i abans que la resta 
pateix el pes de l’atur i la precarietat. Tota la 
població pateix l’atracament a salaris i pen-
sions que suposen la pujada de la llum, dels 
carburants, dels preus en general.

És cert, aquest any nou dirigents republi-
cans catalans ja no són a la presó, però l’arbi-
trarietat de la justícia franquista amenaça amb 
empaperar a més de 3.000 joves i ciutadanes 
i ciutadans de Catalunya i a centenars a la res-
ta de l’Estat, amb escàndols com el procés a 
13 components dels Comitès en Defensa de la 
República, o la situació dels exiliats.

A què ve aquesta violència? A l’enemiga 
del Tribunal Constitucional. A un aparell ju-
dicial que ve de la dictadura i fa poc va pro-

clamar a Barcelona que només obeeix al rei, 
a aquest rei que va llançar un “a por ellos” 
contra el poble català el 3 d’octubre del 2017. 
Aquest aparell abans només va obeir a Franco 
i després al comissionista, a la vista estan els 
resultats.

Recordem que si el partit dels franquistes 
i de l’aparell de l’Estat, el PP, va poder impo-
sar l’anul·lació d’un estatut català aprovat 
pels parlaments català i espanyol, acceptat en 
referèndum pel poble català, i enverinar la vi-
da política, va ser gràcies al recurs al Tribunal 
Constitucional, institució essencial de l’engra-
natge de la Monarquia, que va dictar sentència 
el 28 de juny del 2010.

Però aquesta violència també respon als 
que segueixen el joc. Governants que es diuen 
progressistes però que no prometen que es farà 
el que els pobles vulguin sinó, a l’inrevés, ju-
ren que no permetran que els pobles s’expres-
sin, per exemple, en un referèndum. Molts 
recordem que el dia que va arribar al Congrés 
dels Diputats la sol·licitud de fer un referèn-
dum a Catalunya, la resposta del govern Rajoy 
va ser que ni els ciutadans de Catalunya ni el 
conjunt dels espanyols podien votar lliurement 
sobre com han d’organitzar els pobles les se-
ves relacions mútues. La negativa franquista 
al referèndum català és un atac a les llibertats 
i la sobirania dels treballadors i de tots els 
pobles de l’Estat espanyol.

Què fer davant d’aquesta situació?
Els dirigents miren a la Unió Europea i els 
governs d’Europa. Això quan acabem de veu-
re les reformes laborals i de pensions que els 
governs i institucions europees exigeixen: 
gangues per a les multinacionals, retallada de 
drets de la majoria. Ja n’hi ha prou!

Recordem l’octubre de 2019, quan la jo-
ventut de Catalunya massivament va sortir als 
carrers durant dues setmanes contra la con-
demna de nou dirigents pel Suprem, arrosse-
gant a tot el poble com mai s’havia vist des 
dels anys 30. El clam unànim d’aquests joves, 
independentistes o no, davant de quatre cossos 
de policia, era la llibertat, que els pobles es 
governin lliurement. Ho deien empesos per 
una situació d’atur, sense condicions per a 
l’estudi, ni habitatge, és clar. Tot ha empitjorat 

després amb els abusos del capital aprofitant 
la pandèmia.

Els dirigents porten dos anys fent el con-
trari del que reclamava la joventut. Però el 
ressò d’aquella mobilització de 2019 va ser 
immediat en la joventut de València, a Madrid, 
a Euskadi, a Múrcia. Les estadístiques alar-
men tant als poderosos sobre les posicions de 
la joventut espanyola en relació amb la 
Monarquia o amb la qüestió catalana, que ja 
no es publiquen.

Hi ha urgència, en aquest setembre de 
2021, a agrupar forces per defensar les condi-
cions de vida i els drets. Sovint treballadors i 
sindicalistes, per no dir molts joves, s’indig-
nen davant la complaença dels dirigents de les 
organitzacions amb el Govern que no fa cas 
de reivindicacions urgents. Cal unir forces per 
aturar els atacs.

Hem vist que fàbriques d’aeronàutica de 
tot el país han fet vaga per defensar una fàbri-
ca. O seccions sindicals d’una comarca han 
acompanyat a la vaga en una fàbrica. Ni un 
tancament, ni un acomiadament.

Veiem que pensionistes s’organitzen en 
centenars de poblacions i es mobilitzen ara en 
una marxa a les Corts el 16 d’octubre exigint 
una auditoria, perquè es torni els diners de les 
pensions amb el que ni banquers ni ministres 
podrien pretendre retallar-les.

Joves de tot l’àmbit estatal es van mani-
festar contra l’empresonament d’un raper el 
16 de febrer.

Ara, ens cal la unitat, sense demora, con-
tra la carestia de la vida. Defensem la llum, el 
pa, el poder adquisitiu de tots.

Al juny, un acte a la seu de CCOO de 
Madrid, de la comissió internacional en defen-
sa el dret de vaga i per la derogació de la llei 
mordassa, afirmava: “Sí, es va poder acabar 
amb l’article 315.3 de el Codi Penal. Visca el 
dret de vaga! Per la derogació de les reformes 
laborals. Per la derogació de la llei mordassa. 
Visca la lluita de la classe obrera! “

En aquest 11 de setembre, joves, treballa-
dors i pobles necessitem reclamar com a 
pròpies les exigències del poble català, tan 
assetjat.

Qui pot renunciar a la fraternitat entre els 
nostres pobles? Qualsevol pot comprendre que 



una amnistia crearia un marc perquè els po-
bles es donin la mà, com ells decideixin, per 
avançar, deixant enrere la infame imatge de 
les policies atacant a pacífics votants. Deixant 
enrere el ressò dels mitjans de comunicació 
que sembren la discòrdia cada día en les rela-
cions entre els pobles.

Tots necessitem defensar el dret a decidir 
la sort dels nostres pobles. Si Catalunya exer-
ceix el dret d’autodeterminació, seria un 
senyal de llibertat per a tothom.

Perquè els treballadors, els joves, els po-
bles xoquen cada dia amb les institucions 

d’aquest règim, des de la prepotència del 
Banc d’Espanya fins als dispositius de segu-
retat instal·lats per Aznar, o l’Agència 
Tributària tan tova amb els borbons que re-
sulta còmplice. I les autonomies tenen assig-
nat el paper d’instrument executor d’aques-
tes institucions.

Compartim amb altres organitzacions i 
col·lectius el combat per l’aliança de treba-
lladors i pobles per acabar amb la Monarquia 
i les seves institucions, per la República dels 
pobles i per als pobles.

En aquesta lluita comuna, hi ha força 

perquè el poble català aconsegueixi els seus 
drets, i el mateix els altres pobles.

En aquest 11 de setembre, pels drets so-
cials de tots,

Per l’amnistia, la llibertat, la lliure unió 
dels pobles.

El Comitè Executiu del Partit 
Obrer Internacionalista,  

secció de la IV Internacional  
a l’Estat espanyol
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