PER LA REPÚBLICA SOCIALISTA CATALANA,
TOMBAR DEL RÈGIM DEL 78!
PER FER FRONT AL 155,
DESOBEDIÈNCIA MASSIVA, CDRs I VAGA GENERAL!
Tot apunta a que l’Estat espanyol activarà
l’article 155 de manera imminent, duent a
terme un veritable cop d’Estat contra les institucions democràtiques a Catalunya, el Parlament i el govern de la Generalitat legítims
i democràticament escollits. L’autor d’aquest
cop no només és el PP: hem vist com s’ha
mobilitzat tot l’aparell estatal, la monarquia,
els partits del règim (PSOE i Ciutadans), els
capitalistes espanyols i catalans amb el seu
xantatge econòmic, i també la UE i l’anomenada “comunitat internacional”, que recolzen
fermament a Rajoy. En definitiva, tot el capitalisme espanyol i l’imperialisme estranger
s’ha volcat contra el poble català.
De nou es fa evident el caràcter reaccionari, neofranquista i irreformable del sistema del
78, intrínsecament hostil al dret a l’autodeterminació, i en general a la llibertat. L’empresonament dels Jordis és un senyal del que vindrà.
Aniran fins on calgui per aturar el moviment
d’alliberació del poble català. Hi veuen, amb
raó, un perill mortal contra el règim. La conclusió de tot això és que a l’Estat espanyol, el
dret a l’autodeterminació es una tasca revolucionària, que només és pot assolir amb
mètodes de lluita de masses, d’organització des
de baix i amb una direcció audaç, ferma i decidida. Com s’ha dit sempre molt correctament
des de la CUP, la independència es guanya
amb desobediència.
Aquests dies hem vist també les vacil·lacions de Puigdemont, de JxS, i, sobre tot, del
PDeCat. La seva indecisió ha generat, comprensiblement, malestar i preocupació dins del
moviment per la República. El president i el
seu partit han estat sotmesos a grans pressions
per capitular, i només l’absoluta tossuderia i

crueltat de l’Estat espanyol han impedit que
el PDeCat hagi donat un pas enrere. Aquestes
vacil·lacions no ens han de sorprendre gaire:
són un reflexe de les limitacions de classe del
PDeCat, un partit burgès, a l’hora de lliurar
la batalla per l’autodeterminació. El PDeCat
rep les pressions dels capitalistes catalans i
estrangers, que no volen la independència. A
més, el Govern li manca una perspectiva de
lluita que vagi més enllà de les maniobres institucionals en el marc de la Generalitat i de
les apel·lacions a la mediació de la UE. Si l’Estat escapçara la direcció de la Generalitat, estarien perduts.
Cal per tant desenvolupar una línia independent. La direcció de la CUP, que és el partit
més conseqüent i més lluitador del camp sobiranista, no pot concentrar-se en pressionar
a Puigdemont i a dependre de tot el que diu i
fa. Com diuen molt bé els companys i les companyes d’Arran, cal marcar el nostre propi full
de ruta al marge de la Generalitat - més carrer
i més CDRs ara més que mai. I sobre tot, cal
explicar pacientment a tot el moviment d’autodeterminació que el PDeCat és un obstacle
en el camí a la independència pels seus interessos conservadors de classe. Cal explicar que
pel caràcter opressiu i brutal del règim del 78,
l’autodeterminació requereix una lluita revolucionària de masses que el PDeCat no pot dirigir. L’esquerra ha de lluitar per prendre al
PDeCat l’hegemonia del moviment.
Sens dubte, el baluard revolucionari del
moviment han de ser els CDRs. Aplegant als
sectors més combatius del moviment en plataformes amples i democràtiques arrelades al
territori, són la clau per donar a la lluita per
la república catalana el caràcter que necessita.

Quan l’Estat apliqui el 155, hauran de jugar un
paper absolutament crucial. Els CDRs tenen
una doble tasca: d’una banda un paper pràctic,
fent-se càrrec de les mobilitzacions i prenent
la primera línia en la lluita per la república davant de la feblesa i les vacil·lacions del Govern.
D’altra banda, un paper polític i programàtic,
donant al moviment un caràcter nítidament
d’esquerres que es pugui guanyar a una majoria decisiva de la classe treballadora de Catalunya, i conquistar les simpaties del proletariat
de la resta de l’Estat. De fet, hi ha un sector
important de la classe obrera a Catalunya que,
tot i oposant-se a la repressió estatal, es malfia del moviment d’autodeterminació en gran
mesura per culpa del PDeCat, que comprensiblement detesten.
A més a més, ara que el règim posarà en
marxa tot el seu aparell repressiu per esclafar
el sobiranisme català, hem de fer una crida
constant a la classe treballadora de la resta de
l’Estat i demanar la seva solidaritat. Abans de
l’1-O, la CUP i fins i tot ERC van dirigir-se de
manera valenta a l’esquerra estatal, i van enviar
delegats a Madrid i altres ciutats per fer campanya. Hem de tornar a fer-ho. Els oprimits
d’altres parts de l’Estat espanyol són el millor aliat del poble català, i ens poden ajudar
a minar la repressió de l’Estat des de dins: els
miners asturians, el jovent de Vallecas, els
jornalers andalusos, els metges de Granada,
els veïns de Múrcia aixecats contra el mur de
l’AVE, etc. Catalunya ha de ser l’espurna de
la revolució ibérica i això a més ens ajudarà
a guanyar aquells sectors de la classe obrera
que encara no estan guanyats a la lluita per la
República Catalana.

La Generalitat pot ésser escapçada ràpidament i el PDeCat pot rendir-se en qualsevol
moment. Cal estar preparats. Hem d’enfortir i
arrelar els comitès. I hem d’armar-los amb una
perspectiva de poder i un programa socialista de transformació de la societat que possi
les grans empreses i la banca sota el control
democràtic de la classe treballadora. Aquí la
CUP, que potser és la força més influent als
comitès i ha fet una feina meravellosa bastintlos, té una gran responsabilitat. Només la
desobediència de masses por fer front al 155,
i la classe treballadora i té un paper central.
Els treballadors dels mitjans de comunicació
públics ja han anunciat la seva desobediència.
També ho ha advertit la USTEC-STEs, sindicat majoritari a l’ensenyament públic. Aquest
és el camí a seguir. Cal preparar una vaga
general per defensar la república.
A BAIX EL COP CONTRA CATALUNYA!
A BAIX EL RÈGIM DEL 78 - REPÚBLICA ARA!
LLIBERTAT PRESOS I PRESES POLÍTICS!
PER UNA DIRECCIÓ D’ESQUERRES PER AL MOVIMENT PER L’AUTODETERMINACIÓ!
BASTIM ELS CDRs, BALUARD REVOLUCIONARI
DEL MOVIMENT! FRONT AL 155, DESOBEDIÈNCIA
I VAGA GENERAL!
PER LA REPÚBLICA SOCIALISTA CATALANA,
ESPURNA DE LA REVOLUCIÓ IBÈRICA!

Corrent Marxista Internacional corrent.marxista.internacional@gmail.com tfn: 634227481

