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L’Estat espanyol condemna els dirigents catalans

Alliberament immediat
de tots els independentistes!
19 de octubre. A Catalunya va esclatar la ira el 14
d’octubre: manifestacions massives contra la sentència dels polítics i els activistes catalans condemnats
a penes de presó d’entre 9 i 13 anys. Els dirigents dels
partits nacionalistes catalans —incloent-hi Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat de Catalunya,
i Carme Forcadell, expresidenta del Parlament— han
estat condemnats per haver organitzat el referèndum
per la independència de
l’octubre de 2017, en un
judici-espectacle
que
s’ha traduït en un esclat
de xovinisme castellà en
contra dels catalans. Els
càrrecs són escandalosos: «sedició», «desobediència», «malversació».
I no és només que hagin
condemnat nou dels dotze
acusats, sinó que, a més, el Tribunal Suprem ha reactivat
l’ordre de detenció europea contra Carles Puigdemont,
expresident de la Generalitat, que es va haver de refugiar a Bèlgica l’octubre de 2017. Aquestes condemnes i
la persecució dels polítics burgesos catalans de primera
línia constitueixen una amenaça sinistra adreçada a les
nacions oprimides catalana, basca i gallega: la «unitat
indissoluble» de la presó espanyola dels pobles no és pas
negociable.
En les hores que han seguit les condemnes, desenes
de milers de persones han sortit als carrers de Barcelona i d’altres poblacions catalanes, també a Perpinyà.
Hi ha hagut, també, manifestacions a Donostia (Sant Sebastià, País Basc), a Còrsega i a la Bretanya francesa.
La impressionant ocupació de l’aeroport de Barcelona va
rebre un brutal atac de la Policia Nacional espanyola i
dels Mossos d’Esquadra, com a unitats conjuntes, amb
desenes de manifestants ferits i un jove de 22 anys que
hi va perdre l’ull per una pilota de goma disparada per la
policia. El 18 d’octubre, les manifestacions per la independència culminaven en una vaga general —la quarta
en dos anys— amb una manifestació a Barcelona que va
aplegar més de 500.000 persones. També va rebre l’atac
de la policia i prop de 200 persones van acabar a l’hospi-

tal. La meitat del transport públic va ser bloquejat per la
vaga, que va tenir un seguiment particularment intens a
la universitat i als serveis públics. Els estibadors també
es van declarar en vaga i es van manifestar.
Amb l’embranzida per l’internacionalisme proletari, la
Lliga Comunista Internacional (Quarta Internacionalista)
exigeix l’alliberament immediat de tots els detinguts i els
empresonats en suport de la causa justa de la independència de Catalunya. Alliberament de tots els presoners nacionalistes bascos
i catalans empresonats
a Espanya i a França!
Puigdemont, ni tocar-lo!
Hi ha una única nació basca i una única nació catalana, dividides i oprimides
per aquests dos estats capitalistes. El moviment
de la part «espanyola» per la independència de Catalunya amenaça també la «República, una i indivisible» de
l’imperialisme francès. A més, la burgesia francesa no és
menys hostil que la burgesia espanyola a la independència
d’aquestes dues nacions. L’octubre de 2017 Macron declarava: «Espanya és un estat de dret, amb normes constitucionals. Ell [el president espanyol] vol que es compleixin
i té tot el meu suport» (Libération, 14 d’octubre). Independència per a Catalunya i el País Basc, al nord i el
sud! Pel dret a la independència de Galícia!
El PSOE dirigit per Pedro Sánchez, actualment cap
de l’Estat espanyol, és el que orquestra la repressió. En
les darreres setmanes, ha recorregut a detencions preventives emparant-se en absurdes acusacions de terrorisme. L’Audiència Nacional ha acusat de «terrorisme»
Tsunami Democràtic, quan el seu únic «delicte» és haver
representat un paper important en les darreres manifestacions. Sánchez amenaça de reactivar l’article 155 per
suprimir qualsevol rastre d’autonomia catalana, igual
que va fer el seu predecessor neofranquista del PP, Mariano Rajoy, l’any 2017. Els socialdemòcrates lleials a
mort a la monarquia espanyola sempre han tingut un paper central a l’hora d’atiar el xovinisme anticatalà entre
els treballadors i els oprimits de l’Estat espanyol. A baix

Independència
per a Catalunya!
Per una república obrera!
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«Una part important de la classe obrera catalana va votar a favor de
Ciutadans pensant en la unitat nacional […]. La idea d’una “balcanització” de la península seria clarament greu i no hi ha cap força
política d’esquerres o de classe que pugui desitjar-la seriosament».
—izquierdadiario.es, 23 de juliol de 2018
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Fins al dia abans del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 per la
dependència de Catalunya, Izquierda Revolucionaria (IR) —vincuda al Comitè per una Internacional dels Treballadors de Peter
aaffe— denunciava la lluita per la independència de Catalunya i

_

Mélenchon.
Pel que fa als neomorenistes de l’agrupació Corrent Revolucionari
de Treballadors i Treballadores (CRT) —a França, Corrent Comunista
Revolucionari, dins del Nou Partit Anticapitalista—, van demanar l’abstenció en el referèndum de la independència de 2017, una crida que
representava una capitulació al xovinisme castellà sense deixar de
donar suport polític a la CUP burgesa. Avui miren de fer-se passar per
combatents decidits per «l’autodeterminació catalana» mentre continuen escampant el xovinisme castellà. Sobre les eleccions catalanes de
desembre de 2017, imposades per Madrid, escrivien [traducció pròpia]:
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Catalunya no disposa de cap atribut propi dels estats per poder resistir a l’Estat espanyol, especialment
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