
AUTODETERMINACIÓ DELS POBLES

Actualment  assistim a  Catalunya  a  una  lluita  entre  elits  que  té  com a  principal  objectiu,  més  enllà  de  la
propaganda i xerrameca política que l’envolta, una redistribució del poder institucional. La burgesia espanyola, i
una facció de la burgesia catalana, vinculada sobretot a la Generalitat, estan embolicades en un enfrontament
al qual intenten arrossegar al poble senzill per a utilitzar-lo com a base social sobre la qual sostenir-se per a
resoldre aquesta querella interna. 

Així mateix l’acció de propaganda dels mitjans de comunicació, igual que les intervencions de diferents actors
polítics i institucionals, únicament contribueix a enterbolir i enfosquir la problemàtica existent avui a Catalunya.

La polèmica generada per la convocatòria d’un referèndum l’1 d’octubre és presentada pels seus principals
valedors com una manera d’exercir el dret d’autodeterminació de Catalunya. Tanmateix, res de tot això és cert,
per diferents raons.

● En primer lloc l’autodeterminació no és un dret sinó una capacitat del poble per a decidir de manera
totalment autònoma, quina mena de relacions es volen establir amb la resta de pobles, en el cas que
se'n vulgui mantenir alguna.  Aquesta capacitat únicament pot ser exercida quan la sobirania està en
mans del mateix poble, cosa que sols és possible amb la desaparició de l’Estat i de la propietat privada.
Les  actuals  estructures  de  dominació,  concentrades  fundamentalment  al  voltant  d’aquestes  dues
institucions destructores de la llibertat, són les que monopolitzen la sobirania i fan que aquesta sigui
exercida per una minoria dirigent. Així doncs, l’autodeterminació dels pobles no pot ser exercida en el
marc polític que ofereixen els Estats, pel fet que el poble no és lliure per a decidir. Això explica que
l’autodeterminació no pugui ser, en cap cas, un dret, en tant i quan els drets són concedits per un poder
que en qualsevol moment, de manera totalment arbitrària, pot revocar-los i canviar-los en funció dels
seus interessos particulars.  Per tot això, l’autodeterminació només pot ser considerada com el resultat
d’una conquesta revolucionària, fruit de la desaparició de l’Estat i de la propietat privada, car tan sols
llavors es donen les mínimes condicions de llibertat raonable per què un poble pugui decidir quines
relacions vol mantenir amb la resta de pobles. 

● En segon lloc l’autodeterminació tan sols és possible quan, un cop eliminat l’Estat i la propietat privada,
el  poble s’autogoverna mitjançant  assamblees sobiranes.  És això el  que possibilita  l’inici  de  tot  un
procés popular que, de baix a dalt, va dirigit a determinar quina mena de relacions s’han d’establir amb
la resta de pobles. D’aquesta manera l’autodeterminació no és de cap manera un procés consultiu
impulsat per unes elits ubicades a unes institucions, sinó que és el mateix poble qui, exercint la seva
sobirania, estableix les condicions i la manera en què es relacionarà amb la resta de pobles. 

● En tercer lloc, i com a conseqüència natural de tot el que s’ha dit fins ara, l’autodeterminació no és de
cap  manera  un  sinònim  de  la  construcció  d’un  nou  Estat.  Aquest  és  el  gran  artifici  ideològic
desenvolupat pels  nacionalistes catalans,  i  ratificat pel  nacionalisme espanyol,  donat el  seu fervent



centralisme, amb el propòsit de confondre la llibertat d’un poble per a decidir el seu futur assumint un
nou jou que el sotmeti a una opressió renovada. De tal manera que l’escenari que en resulti sigui aquell
en què l’elit catalana sigui una elit nacional que exerceixi el poder de manera exclusiva sobre la societat
catalana. La construcció d’un nou Estat no té res a veure amb l’autodeterminació, i menys encara amb
la lliberació d’un poble. Ans al contrari, aquest projecte polític suposa la renovació de l’ordre constituït
en implicar la conservació de les institucions heretades de l’Estat espanyol junt amb el règim capitalista,
i per tant, el manteniment de les actuals relacions d’explotació i dominació. 

Per altra banda hem de constatar un fet bastant controvertit, que passa desapercebut per la majoria de la
població, i que de cap manera destaca amb el que fa referència a la polèmica sorgida per la convocatórica del
referèndum de l’1 d’octubre.

Dins del marc polític d’un Estat i de les seves institucions, el referèndum és la
forma de represió dictatorial màxima i més dura, en restringir l’expressió de la
voluntat popular a una pregunta que sols admet com a possibles respostes un
Si o un No, cosa que al seu torn impedeix la justificació de qualsevol d’ambdues
respostes, i amb això què és el que vol cada persona que es manifesta en un
sentit o l'altre.  A això s’hi afegeix el fet que es tracta d’un procés posat en
marxa per una elit que formula la pregunta en funció dels seus interessos i
pretensions  polítiques,  de  la  manera  que  més  li  convé,  determinant  així  al
mateix temps la resposta. 

En essència el referèndum -tots els referèndums- constitueixen un instrument de legitimació amb què les elits
persegueixen confirmar decisions  que ja  han estat  preses.  La  convenient  manipulació  propagandística,  i  la
supervisió del procés exercida pels mitjans de coerció de l’Estat són els encarregats de generar la resposta que
es desitja.

El  referèndum de Catalunya, encara que s’arribi  a dur a terme, no serà res més qu’un frau, una completa
mascarada amb finalitats legitimadores  i  propagandístiques,  car  respon a una clara intencionalitat  política.
Constitueix  un instrument  amb què crear la  falsa il·lusió de què el  poble  té l’oportunitat  d’exercir  la  seva
voluntat per a decidir el seu futur, quan a la pràctica tan sols pot triar entre dues opcions preestablertes per la
mateixa elit  dirigent. Abdues opcions impliquen el manteniment de la seva condició de subjecte dominat i
oprimit per les estructures de poder imperants, ja sia sota la forma de l’Estat espanyol o d’un hipotètic i cada
cop menys probable, Estat català.

En  aquest  cas,  l’autodeterminació  només  és  possible  quan  l’Estat  i  la
propietat privada han desaparegut, i la societat s’autogoverna mitjançant
assamblees populars i sobiranes. És per això que el poble català tan sols
podrà aconseguir la capacitat d’autodeterminació fruit d’una conquesta
revolucionària  que  impliqui  la  desaparició  de  l’Estat  espanyol  i  de  la
propietat  privada,  car  només aleshores la  sobirania estarà  a les seves
mans i no a les d’una elit dominant. És així com Catalunya podrà decidir
sobre el  seu futur,  d’una manera autònoma,  i  determinar  com es  vol
relacionar amb la resta del món.

Per tant, autodeterminació i revolució social van de la mà, de la mateixa
manera que l’aspiració de llibertat del poble català és idèntica a la de la
resta de pobles que també actualment viuen sotmesos a la dominació de
l’Estat espanyol i de la seva elit dirigent. 
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