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1. INTRODUCCIÓ

Al llarg de la nostra història, el moviment independentista ha anat 
adaptant-se a les necessitats de cada moment, amb la intenció de do-
nar resposta als reptes i amenaces, i superant els entrebancs que ana-
ven sortint. Des de les primigènies organitzacions independentistes 
(encara en època franquista), les organitzacions polítiques, sindicals, 
antirepressives... dels anys 80; el salt electoral protagonitzat per Es-
querra Republicana a la primera dècada dels 2000 fins arribar a l’ac-
tualitat, l’independentisme, en el seu conjunt, ha anat destriant les vies, 
formes organitzatives, estratègies i tàctiques que l’han portat a ser per-
cebut per la majoria de la població del Principat de Catalunya com una 
opció possible i desitjable per resoldre els problemes de relació amb 
l’Estat espanyol (i francès) i per millorar les condicions materials i tam-
bé els drets i llibertats del conjunt de la ciutadania.

Arribar a la situació actual és el fruit d’una contínua evolució en la qual 
s’han anat cremant etapes, superant o abandonant posicions demos-
tradament ineficaces i introduint nous discursos i relats que ens han 
portat a fer un salt quantitatiu que fa possible pensar en l’assoliment 
d’un Estat propi, si més no, en una part important del territori nacional.
En la Història, res acaba hui i l’endemà hi ha una situació absolutament 
nova. Els corrents de pensament polític, les organitzacions que els por-
ten a la pràctica i que catalitzen el sentir majoritari i hegemònic d’una 
tendència política conviuen, ni que siga temporalment, amb concepci-
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| PONÈNCIA POLÍTICA6

ons superades que acaben, bé desapareixent, bé ressituant-se i adap-
tant-se a les noves circumstàncies.

Potser hom pogués pensar que si haguérem fet coses diferents, els re-
sultats també serien diferents; o que, fins i tot, ens podríem haver estal-
viat alguna etapa per tal d’avançar més ràpid i amb més seguretat. Siga 
com siga, els fets, discutibles i interpretables, són els fets. I es fa difícil 
pensar honestament en el primer èxit electoral de l’Esquerra Republi-
cana d’Àngel Colom sense tindre en compte l’anterior feina de consci-
enciació feta per la Crida a la Solidaritat, des de l’àmbit de l’activisme cí-
vic o pel Moviment de Defensa de la Terra; com es fa inevitable atribuir 
a la introducció d’un potent discurs socioeconòmic, l’èxit d’en Carod-
Rovira; com és necessari reconèixer que la situació actual és fruit, té 
l’origen, en la reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la poste-
rior sentència del Tribunal Constitucional, el Moviment pel dret a deci-
dir o els referèndums locals per la independència. Si avui és fa increïble 
als ulls de la ciutadania l’«opció federalista» és perquè eixa via —esceni-
ficada amb el procés de reforma de l’Estatut— ja es va provar amb els 
lamentables resultats polítics: res que s’inicie amb el reconeixement de 
dues parts iguals en conflicte serà acceptat per l’Estat espanyol.

Si avui pren força la reclamació del pacte fiscal/concert econòmic en-
tre les forces polítiques, econòmiques i socials valencianes, és després 
de gairebé una dècada d’estendre el discurs de l’espoliació fiscal entre 
amplis sectors de la societat, ara quan la duresa de la crisi econòmica 
ha abocat a la pobresa més d’un terç de la societat i erosionat greu-
ment i deliberadament els mecanismes de cohesió social.

Perquè no es tracta d’un millor finançament com ara pretenen introduir 
els altres partits polítics en els seus discursos, sinó la capacitat de de-
cidir sobre el nostre futur com a poble per a millorar la nostra qualitat 
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CONSTRUÏM EL PAÍS VALENCIÀ DEL SEGLE XXI | 7

de vida; no que la continuen decidint des d’àmbits que fins ara han de-
mostrat que continuaran amb l’espoli.

Siga com siga ens trobem davant la possibilitat efectiva que, si més no 
al Principat, en un termini no massa llunyà s’inicie el procés per tal d’es-
devenir un Estat. I aquesta possibilitat obri un nou escenari polític on 
res serà igual, on tot canviarà. On, nosaltres, les i els independentistes 
haurem d’estar amatents als canvis per tal de culminar amb èxit el nos-
tre propòsit: la reunificació dels Països Catalans.
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2. EL CONTEXT ACTUAL

A Europa vivim una situació política, econòmica i social marcada per 
una crisi provocada per polítiques neoconservadores amb l’objectiu 
d’aprofitar-se de la por i crear inquietud i inseguretat a una majoria 
social, una crisi induïda i teledirigida a la població. I així, el capitalisme 
ha descobert que li sobra la democràcia per a existir, s’aplica a retallar 
drets de la ciutadania i la població subsisteix amb allò que l’aboca a la 
precarietat mentre que incrementa els guanys d’una minoria selecta.

La crisi sistèmica i la reacció de l’oligarquia governant han deixat al des-
cobert la no viabilitat de l’Estat espanyol com a societat moderna i co-
hesionada. Simultàniament, en deixar de percebre les ajudes financeres 
a la cohesió interna de la Unió Europea, el PIB ha caigut en termes ab-
soluts (de la 8a a la 30a «potència mundial») per l’esclat del fals model 
econòmic de «la prosperitat» de desindustrialització, finances especula-
tives i construcció desaforada i, per últim, l’espoli fiscal sobre els Països 
Catalans sempre creixent ha arribat a un punt que entorpeix el funcio-
nament de l’aparell productiu de casa nostra, bàsicament exportador i 
salvador de la balança comercial estatal.

L’Estat espanyol, que manté uns aparells d’estat i administratius so-
bredimensionats, ja no disposa de cabals suficients per a finançar la 
«lleialtat democràtica» de les províncies pobres, per a conservar la pau 
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| PONÈNCIA POLÍTICA10

social pagada amb recursos aliens, que ara han minvat radicalment per 
la caiguda de rendes i de la recaptació fiscal.

Aquestes polítiques de retallades troben en el Govern de l’Estat es-
panyol un ferm seguidor i executor. Un govern i unes institucions que 
l’aprofiten per mantenir el seu statu quo, sense tenir en compte la ciu-
tadania. Una fugida cap endavant amb pràctiques centralitzadores que 
evidencien el fracàs de l’estat de les autonomies. A més, amb l’excusa 
de la crisi, aplica unes retallades que han desfet l’estat del benestar i 
han aigualit la lluita i les conquestes de drets de l’època del postfran-
quisme, mentre que converteixen la ciutadania i els teixits econòmics, 
financers i socials dels Països Catalans en deutors constants de Madrid. 
Un fet que ja reconeix tothom, fins i tot una dreta i una esquerra sub-
misa que ara o tracten de disfressar de deute històric o d’infrafinança-
ment. No podem continuar per aquest camí.

D’una altra banda, al País Valencià hi ha les consecutives victòries del 
PP, que l’han portat a governar 20 anys les institucions valencianes 
devaluades per la seu mala gestió, malbaratament i inoperància a més 
d’haver-les tacat i desprestigiat amb els casos continuats de corrupció. 
Per tot açò i amb dades estadístiques, sembla que està pròxima la fi de 
les seus majories i han optat els darrers temps amb estratègies de cor-
tines de fum per distraure i enfrontar la ciutadania amb debats que no 
porten enlloc i que teníem superats, com ara el nom del país o l’origen 
de la llengua. Cal considerar-hi també la tàctica dretana de desprestigi 
dels sectors de serveis socials i productius públics, vertadera garantia 
de l’estat del benestar i dels drets laborals.

Finalment, a açò s’afegeix el nou panorama polític al Principat de Ca-
talunya des de l’11 de setembre de 2012 amb la precipitació dels esde-
veniments que aparentment han accelerat el procés de sobirania i, per 
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tant, la proclamació de la República Catalana. Un procés a més, en què 
un dels màxims protagonistes està sent Esquerra Republicana gràcies 
a la seua ampla representació parlamentària i la feina feta els darrers 
anys, que ha empés a la sempre dubitativa CiU en aquest tema o, si 
més no, a prioritzar el procés en l’agenda política catalana.

L’ESTAT ESPANYOL EN CRISI

La crisi de l’Estat espanyol no és només una crisi econòmica, que ho és; 
com tampoc institucional ni territorial, que també ho és. L’Estat espanyol 
ha fet una crisi estructural i de model en què la gran derrotada ha estat 
la ciutadania. La mateixa elit que ha dirigit l’economia i la societat a tra-
vés d’institucions segregadores ha fet fallida i continua reclamant-li que 
es mantinga fidel a les mateixes institucions que l’han duta a l’empobri-
ment. Per això cal un canvi radical i democràtic en l’estructura de decisió.

La crisi institucional
Tot l’aparell politicoadministratiu bastit amb la Transició està, a hores 
d’ara, qüestionat per amples capes de la població. Els grans partits vol-
gueren, durant i després del franquisme, fer de la monarquia el pal de 
paller d’una democràcia que no tenia en compte la ciutadania. La mo-
narquia esdevenia així en l’instrument amb què les institucions econò-
miques i financeres mantenien el seu statu quo. Però aquest símbol 
destacat del règim hereu del franquisme, s’ha vist contínuament desa-
creditat, tant per les actuacions del monarca com pels escàndols prota-
gonitzats per membres de la seua família, sobretot el gendre i la seua 
presumpta implicació en el cas de corrupció Noos.

Els jerarques de l’aparell judicial, per al qual la Transició sembla no ha-
ver passat, han anat deteriorant la seua imatge, sobretot com a conse-
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qüència de les sentències de corrupció «toves» en la majoria dels casos i 
per la «inhumanitat» de les ordres de desnonaments emeses per aquests 
estaments, que han afectat més de 350.000 famílies a tot l’Estat, creant 
un clima de malestar i de consciència que percep, bé una justícia que no 
depén de les lleis sinó del jutge o jutjat que et toque, o bé un sistema que 
afavoreix els poderosos mentre castiga els sectors socials més desfavorits.

Per a la ciutadania, els poders de l’estat, tant el legislatiu com l’execu-
tiu, estan esgotats. El dèficit democràtic i la falta de credibilitat són el 
resultat de la submissió que han mantingut respecte a les institucions 
financeres i econòmiques. La reducció de la política, és a dir, de la parti-
cipació ciutadana en els processos de decisió, ha fet que la democràcia 
entrara en crisi i que la ciutadania obrira nous camins de participació 
aliens a les institucions. 

Aquest procés ha conformat una societat dual: una majoria de la pobla-
ció tindrà un accés reduït a uns serveis públics cada cop més deterio-
rats (sanitat, educació i serveis socials) i una minoria, aprofitant aques-
ta reducció, continuarà acumulant capital, sense que les institucions 
democràtiques participen en la distribució de la riquesa. 

Aquest procés, en els últims temps s’ha dut a terme mitjançant:

— La desinversió i la privatització, parcial o total, dels serveis públics 
més sensibles, amb un intent de seccionar els drets adquirits.

— La creació d’una tensió social que ha tingut la seua resposta en la 
repressió, amb un intent d’esporuguir la ciutadania.

— El distanciament entre la ciutadania i el poder polític, al temps que 
aquest últim es confon amb les elits econòmiques i financeres, amb 
un intent de desarticular la sobirania popular com a subjecte amb 
drets, entre ells el de participar activament.
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— Una institucionalització dels partits polítics, els sindicats i les or-
ganitzacions socials, amb un intent de sotmetre’ls a l’statu quo 
immobilista.

Tampoc les autonomies o els ajuntaments s’han lliurat del descrèdit. 
Aquests estaments politicoadministratius són responsables, per a gran 
part de la població, dels problemes de corrupció i balafiament dels re-
cursos públics, percepció que ha estat utilitzada pel Govern Rajoy per 
retallar els marges de decisió municipal i els autonòmics tot qüestio-
nant alhora la seua viabilitat econòmica i també política, introduint una 
pauta recentralitzadora, mitjançant lleis marcs «d’harmonització» que 
intenten convertir les autonomies en simples estructures administra-
tives, reforçant al mateix temps instruments de control polític com ara 
les Diputacions Provincials.

La crisi econòmica i social
Durant els anys d’eufòria econòmica i crèdits fàcils, que han estat tam-
bé d’arribada de continuades onades migratòries, els Països Catalans 
no han disposat de cap instrument de regulació de l’entrada i residèn-
cia de les persones nouvingudes, malgrat que sempre hem tingut la 
voluntat de ser terra d’acollida. El boom immobiliari i especulatiu en 
què s’ha basat l’economia ha comportat una gran pressió sobre el preu 
de la terra i sobre el territori i, quan ha esclatat, ha generat una recessió 
sense precedents, col·lapsant les economies occidentals. Aquest model 
econòmic ha provocat uns nivells d’atur, d’acord amb les dades de l’EPA 
del segon trimestre de 2013, superiors al 25% de la població activa en 
general i del 55% de la població entre 18 i 25 anys. Un total de 1.727.600 
persones sense feina al conjunt dels Països Catalans. 

A més a més, el crèdit ja no és a l’abast de ningú i, en només quatre 
anys, al País Valencià hem passat d’acollir persones que venien a tre-
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ballar al nostre país, a obligar a persones qualificades a abandonar 
el territori sense bitllet de tornada. Aquesta fugida de capital social i 
intel·lectual és rebuda en molts casos en països del nostre entorn; fet 
que demostra que la crisi entre nosaltres té unes causes específiques 
i estructurals.

Les mesures governamentals per encarar la crisi no han pogut estar 
més nefastes. D’una banda, convertir el deute privat en deute públic. 
Amb els diners de rescat als bancs, s’han convertit les pèrdues d’aques-
tes entitats en deute de l’Estat, la qual cosa ha obligat a fer una polí-
tica pressupostària de fortes retallades. No era necessària, com ens 
volen fer creure, la decisió de convertir el deute privat en deute públic. 
Aquesta mesura és ideològica, fruit d’una concepció ultraconservadora 
per la qual la banca mai perd. I en contra de la seua pròpia ideologia 
liberal, l’Estat intervé en l’economia en defensa dels privilegis de les 
oligarquies dominants. Això ja es féu a la Gran Bretanya de Marga-
ret Thatcher i Tony Blair i als Estats Units de Ronald Reagan, Clinton i 
Bush (pare i fill) amb les conseqüències que tots coneixem: una dua-
litat social. 

Com a conseqüència d’aquesta primera decisió, una segona no menys 
ideològica: aplicar les retallades als pilars de l’estat del benestar: Sani-
tat, ensenyament i assistència social i dependència. Tots tres (acom-
panyats d’una política tributària progressiva) són els fonaments de 
societats que tendeixen a l’anivellament social, a la disminució de les 
diferències econòmiques i socials, a la socialització i a la cohesió de la 
societat. La desinversió en aquests sectors i la privatització parcial (no-
més d’aquells àmbits susceptibles d’aportar beneficis privats) trenca la 
cohesió social i dibuixa un model de societat dualitzada on la sanitat 
i l’ensenyament de qualitat serà per aquella minoria social que se la 
puga pagar, deixant la majoria de la població a la intempèrie. No és just 

Construïm el PV del segle XXI.indd   14 15/12/14   18:27



CONSTRUÏM EL PAÍS VALENCIÀ DEL SEGLE XXI | 15

(socialment parlant) donar a tots per igual; és just dotar de recursos a 
qui menys en té, i menys a qui més en té, per tal d’anivellar les desi-
gualtats. Negar els recursos a l’assistència social o als dependents, obri 
les portes a una societat de marginació i exclusió social. Fins i tot els 
Estats Units han mamprès una reforma sanitària que, encara que lluny 
de la igualtat en l’accés a la sanitat, si que va, en el fons, encaminada 
a la recuperació dels expulsats pel sistema. En el nostre cas, no volem 
una defensa de l’estat del benestar com un punt d’arribada, sinó com 
un punt de partida per a l’ampliació dels drets de la ciutadania.

El tercer paquet de mesures, tan innecessàries com ideològiques, ha 
estat l’augment dels impostos indirectes (com ara l’IVA) i dels béns de 
consum necessaris com l’aigua o l’energia (que sempre castiguen la 
població amb ingressos més baixos), alhora que s’eximeix d’increment 
de gravamen impositiu les rendes del capital, s’amnistia la defraudació 
fiscal o es nega algun tipus impositiu per les transaccions financeres 
(Taxa Tobin), es manté l’empara als privilegis de les grans fortunes mit-
jançant instruments financers com les SICAV o la derogació d’impostos 
de transmissió patrimonial per a les rendes més altes i l’abandonament 
en la pràctica per part de l’Agència tributària (AEAT) de la inspecció de 
les grans corporacions i grups financers. El nostre projecte s’encamina 
a elevar la responsabilitat ciutadana, en la mateixa mesura que s’eleva 
la responsabilitat política. Necessitem un sistema impositiu i distributiu 
de la riquesa responsable, participatiu i sòlid, allunyat de les circums-
tàncies conjunturals en què desapareixen els impostos a les elits en les 
èpoques d’eufòria i es carreguen sobre l’esquena del conjunt de la po-
blació en èpoques de crisi.

I quatre: la Reforma Laboral ha produït un empobriment general de la 
societat perquè fa més fàcil i més barat acomiadar a qui ara té treball. 
A més ha fet desaparèixer la protecció laboral actual i la majoria ha de 
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treballar amb una major precarietat i inseguretat, amb la jornada desre-
gulada i el seu salaris minvats i a mercè del que disposen els empresa-
ris, entre d’altres coses perquè la capacitat de negociació dels sindicats 
amb les patronals haurà quedat molt debilitada. Lluny de crear nous 
llocs de treball, n’ha destruït milers i els nous, en general, estan pitjors 
pagats i sotmesos gairebé exclusivament a la voluntat de l’empresariat. 
Això vol dir desregulació: absència de llei, i per tant, les condicions de 
treball les marca la patronal, que ara compta amb un ingent mercat de 
mà d’obra barata i qualificada que no tindrà més remei que acceptar les 
condicions decidides unilateralment.

Totes aquestes mesures legislatives, lluny de cercar solucions a la crisi, 
tenen un inequívoc fil conductor, una màxima ideològica inexorable: 
augmentar i/o conservar els marges de beneficis empresarials acon-
seguits durant l’època del boom immobiliari i preservar els privilegis 
tributaris d’aquells que mai han pagat impostos i aquells antics mono-
polis estatals, ara privatitzats que han estat i són beneficiaris directes 
de les inversions sostingudes pels pressupostos de l’Estat.

Aquestes mesures, que afecten tot l’Estat, no fan més que agreujar la 
situació especialment greu del nostre país. El col·lapse del sector de la 
construcció, al qual s’havia confiat l’impuls de l’economia (al qual s’hi 
van abocar inversions públiques i privades que s’han deixat de fer en 
Educació, en modernització i innovació empresarial) ha deixat al des-
cobert una economia desarborada, on tots els sectors productius de-
manen reformes en profunditat. 

Una nefasta Política Agrària Comunitària (PAC) —negociada sovint en 
contra de l’agricultura del nostre país i en favor dels grups agroindus-
trials multinacionals i de determinats conreus especulatius—, un incre-
ment espectacular dels costos de producció, un elevadíssim preu de 
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la terra i la monopolització de la distribució en mans d’unes poques 
empreses alimentàries europees que fixen els preus de mercat, han 
rebentat sovint els preus dels productes autòctons a còpia d’introduir 
aliments de tercers països, més barats i sovint de pitjor qualitat, però 
exempts dels controls fitosanitaris i de les exigències de la produc-
ció agrícola europea. Així, es dibuixa un sector primari desballestat, on 
l’abandó de terres i de la feina en són la nota dominant. Els costos de 
producció superen amb escreix els beneficis i, tret de comptades ex-
cepcions, vinculades a l’agricultura ecològica o a les marques de qua-
litat, el sector va reduint a poc a poc, tant el seu pes en el PIB com el 
volum de personal que hi treballa.

La indústria, petita i mitjana empresa de bens de consum, també va 
trobar en l’especulació immobiliària la manera d’augmentar el seus 
marges de beneficis, infinitament més elevats que els de la indústria. 
El capital industrial que en altres moments s’havia invertit en recerca i 
investigació i/o modernització, ara s’abocava a l’especulació urbanísti-
ca, deixant gran part del teixit industrial obsolet i incapaç de competir 
amb l’emergent sud-est. Açò, lligat a la manca de polítiques industrials, 
ha fet que moltes indústries tancaren o veieren en la deslocalització 
una sortida a la forta competència. Certament, algunes empreses han 
retornat al nostre país, en principi del sector tèxtil, en un moment en el 
qual la demanda exigeix tirades curtes de ràpid consum.

Igualment, la implicació de les Caixes (amb l’excepció de Caixa Onti-
nyent, les Caixes Rurals i les Caixes Populars, al País Valencià) en el 
mercat de la promoció immobiliària o en el mercat hipotecari o amb 
tots dos, ha portat el sistema financer autòcton a la seua desaparició 
i/o absorció per altres entitats, bé de Madrid (Bankia) bé del Principat 
de Catalunya (Caixa Bank o el Banc de Sabadell) que, unides a la re-
tracció del crèdit, ha provocat que, autònoms, societats limitades i petit 
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i mitjà comerç tinguen greus dificultats per seguir treballant, atesa la 
competència de les grans firmes comercials de cada sector. 

Igualment el sector turístic ha arribat a un punt de col·lapse. El seu 
creixement depén d’unes fortes inversions, tant en subministraments 
elèctrics i hídrics com en tractament de residus o en la millora de les 
infraestructures aeroportuàries, vials i portuàries que faciliten i abara-
tisquen l’arribada de nous turistes.

El territori és, conjuntament amb la formació cultural, un dels béns bà-
sics per al desenvolupament d’una societat. En els últims anys el nostre 
territori ha patit l’atac més desmesurat que mai haguérem pogut ima-
ginar: desprotecció massiva, construcció desaforada, consum de recur-
sos il·limitat, abandonament de les zones rurals i dels boscos i pastures, 
al temps que es produïa una concentració a les ciutats que expulsava a 
grans capes socials a extraradis sense serveis… Tot i que la crisi econò-
mica ha paralitzat alguns d’aquests processos, cal impulsar una estra-
tègia territorial participativa i democràtica que no permeta la repetició 
de la destrucció i que pose les bases per a començar la recuperació del 
nostre patrimoni natural.

En definitiva, un quadre socioeconòmic complicat i de difícil eixida sen-
se tindre a l’abast instruments per prendre decisions polítiques ni eco-
nòmiques, que ens aboca a un procés d’empobriment i proletarització 
constant.

La crisi territorial
Siga quin siga el calendari, les possibilitats que el Principat de Catalunya 
acabe dotant-se d’un Estat propi en un curt termini de temps són molt 
elevades. I aquesta possibilitat canvia estructuralment la visió i obre tot 
un seguit d’interrogants i de noves perspectives a les quals hem d’aten-
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dre. Com respondrà l’Estat espanyol a allò que entén com una agressió i 
com ens afectarà a la resta dels territoris dels Països Catalans.

El darrer intent d’«encaixar Catalunya a Espanya» va ser la Reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, sabotejada en primera instància 
pel pacte Mas-Zapatero; després per les ribotades del congrés i del 
senat espanyols, i, en darrera instància — i després d’un referèndum— 
pel Tribunal Constitucional. Amb tot, la frustració de la «via federal» va 
tindre conseqüències importants per a l’esdevenidor, les quals estan en 
la base de la situació política actual:

1. La pèrdua de rumb i el descrèdit del PSC, el qual, en no ser capaç 
de canviar les seues relacions amb el PSOE, pateix la crisi de la so-
cialdemocràcia espanyola, i a més, la desubicació en el mapa polític 
del Principat. Optar pel catalanisme i la centralitat política catalana 
és, de facto, trencar amb el PSOE; no fer-ho, aboca a aquest partit 
a moure’s pels marges de la centralitat política i a haver de dispu-
tar-se els vots, en l’espai nacionalista espanyol, amb el PP i Ciuta-
dans. Per recuperar la centralitat política, el PSC hauria d’acceptar 
el nou consens del catalanisme i ressituar-se, des del catalanisme, 
a l’espai del centre-esquerra, un espai ocupat com a força hegemò-
nica, per Esquerra Republicana. Una hegemonia, però, poc sòlida i 
afermada, que requerirà d’habilitat, per sumar allò que siga suma-
ble a l’espai del centre-esquerra català, per guanyar solidesa i con-
vertir-se en alternativa de govern al centre-dreta català.

2. La sobreexcitació nacionalitària de CiU, en l’època del govern tri-
partit, carregant les neules amb la qüestió nacional (bàsicament 
contra Esquerra, a la qual li retreia la manca d’«ambició nacional») 
l’ha portat a veure’s atrapada en una dinàmica que la pròpia fede-
ració ha generat, provocant en amplis sectors de la població un de-
sig de canvi en la relació de l’Estat amb Catalunya. El consens bà-
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sic, al catalanisme, ha canviat. De l’autonomisme al sobiranisme, del 
«més autogovern» al «dret a decidir». Juntament amb una percepció 
majoritària de la ciutadania de trobar-se en un carreró sense eixida, 
en un dilema històric: o quedar-se i conformar-se amb una situació 
política i socioeconòmica més precària que la d’abans de la reforma 
de l’Estatut, o encetar el camí cap a l’Estat propi no sense estalvi-
ar-se d’esbrinar les possibilitats d’un Pacte Fiscal que alleugerisca 
la lamentable situació financera de les institucions catalanes i dis-
minuïsca el dèficit fiscal sofert pel conjunt del Països Catalans, però 
que, al Principat, ha estat i està un dels eixos fonamentals perquè 
gran part de la ciutadania veiés en les aspiracions independentis-
tes una possibilitat real de millorar les seues condicions materials i 
assegurar la prosperitat de les generacions actuals i venidores.

En el mateix sentit que ho dèiem abans, l’11 de Setembre de 2012 tam-
bé va suposar un esdeveniment: la percepció general que el pacte de 
la Transició (fet entre franquistes, d’una banda, i les esquerres estatals, 
catalans i bascos, de l’altra) estava amortit, si més no, per la part ca-
talana. Segurament per aquest motiu, molts analistes entenen que el 
«problema catalán», no només suposa un canvi en les relacions entre 
el Principat i l’Estat espanyol, sinó que, a més a més, soscava les bases 
amb què es fonamenta «el Estado de las Autonomías». En el cas de fer-
se un pas endavant, els canvis repercutiran en tots els àmbits polítics, 
econòmics i socials al conjunt de l’Estat espanyol. 

L’esdeveniment de l’Onze de Setembre ens fa palesa una majoria social 
favorable, si més no, a l’obertura d’un procés que porte al referèndum 
que possibilite el dret de la ciutadania del Principat a decidir el seu 
futur. Una majoria social, conformada, però, per una important base 
identitària (estrictament catalunyesa, en molts casos), però també per 
la suma d’altres ciutadans, què sense pertànyer o identificar-se com a 
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nacional-catalans (de fet molts s’identificaven com a espanyols, catala-
no-espanyols, catalano-algerians...) veuen en la construcció d’un Estat 
català, o bé la millora de les seues condicions materials, o bé la possi-
bilitat real de l’adquisició de la plena ciutadania que l’Estat espanyol els 
nega, o bé ambdues coses alhora. El nacionalisme espanyol, assegut 
sobre una base ideològicament racial innegable (no és més que una 
idea de nació racial aquella que reclama el retorn dels extremenys a 
Extremadura; com és racial aquella que tracta de «traïdors» tota la gent 
que, havent nascut a les espanyes, fan costat al moviment sobiranista) 
no ha pogut confrontar amb una altra identitat antagònica, sinó amb 
una majoria social que ha sabut sumar, a la imprescindible base iden-
titària catalana, altres col·lectius a un objectiu cívic, democràtic i polític 
comú: la creació d’un Estat nou que els empare a tots per igual. Mentre 
que l’espanyolisme ha trobat en la difusió de la por, en la sembra del 
neguit davant els canvis i en l’insult i la desqualificació sistemàtica el 
seu eix discursiu, nosaltres hem sabut fer un discurs d’esperança en un 
futur nou i millor, sense exclusions de llengua, origen, gènere, creences 
o condició social, amb capacitat per sumar majories disposades a pro-
vocar, democràticament, canvis irreversibles.

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA ACTUAL

Qualsevol anàlisi de la situació actual del País Valencià no pot obviar la 
greu situació de crisi econòmica que s’ha desfermat en l’àmbit mundial 
en els darrers anys. Una crisi que ha servit com a pretext per aplicar 
al peu de la lletra el programa neoliberal que s’ha anat cuinant a les 
institucions de poder econòmic mundial durant les darreres dècades, 
en aplicació de la cita de Milton Friedman, pare de l’Escola de Chicago, 
«Solament una crisi —real o percebuda com a tal— produeix un verta-
der canvi. Quan ocorre eixa crisi, les accions que s’emprenen depenen 
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de les idees existents en aquell moment. Aquesta és, en la meua opi-
nió, la nostra funció bàsica: desenvolupar alternatives a les polítiques 
econòmiques existents i mantindre-les vives i disponibles fins que allò 
políticament impossible es converteix en políticament inevitable».

És exactament açò el que ha passat una vegada ha explotat la crisi als 
Estats Units i a Europa, que els canvis legislatius i les polítiques neo-
liberals que la Unió Europea ha anat aplicant de manera controlada, 
continuada en el temps, però d’una intensitat moderada, després de la 
crisi s’han intensificat fins al punt d’establir en molts estats la prohibició 
constitucional del dèficit públic o retallades en serveis públics i drets 
socials que hagueren resultat impensables abans de 2007.

Aquest és el cas de l’Estat espanyol que, tot i haver-se salvat formal-
ment d’un rescat com el grec, ha hagut de recórrer a la UE per rescatar 
el sector financer, cosa que ha obligat a la realització de múltiples re-
tallades de serveis públics, combinat amb la implementació de políti-
ques de liberalització econòmica, que han provocat la pèrdua de drets 
dels treballadors sense cap garantia de retorn una vegada superada 
la crisi econòmica.

Al País Valencià hem patit amb més intensitat aquesta crisi, per ser 
durant molts anys el millor exemple del model de creixement aplicat a 
l’Estat espanyol basat en la construcció sense aturador. L’auge d’aquest 
model va permetre vendre una imatge de riquesa i modernitat que 
bona part de la societat valenciana va fer seua i tapava l’espoli fiscal 
que l’Estat espanyol realitzava sobre els recursos generats al País Va-
lencià. Una vegada aquest model ha entrat en fallida, han caigut els mi-
ratges de falsa riquesa i ha deixat al descobert la crítica situació de les 
finances de la Generalitat Valenciana, espoliada per l’Estat, que no té 
recursos per aplicar cap política de recuperació econòmica al País Va-
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lencià i que deixa la societat valenciana amb una qüestió cabdal sense 
resposta: de què menjarem els valencians i les valencianes?

L’OFENSIVA NEOLIBERAL

La dècada dels 70 va marcar un punt d’inflexió en la política econò-
mica mundial. La victòria de Reagan als Estats Units i de Thatcher al 
Regne Unit va suposar la fi de la política keynesiana en aquests estats 
i en les intervencions del FMI i el Banc Mundial, controlats ambdós pels 
Estats Units.

Aquest canvi de tendència es va fer encara més patent al final de la 
Guerra Freda, la caiguda del mur de Berlín i la proclamació de «la fi de 
la història», en paraules de Francis Fukuyama. Una vegada desaparegut 
el bloc soviètic com a exemple alternatiu per a les classes treballado-
res europees, les pressions per aplicar les polítiques neoliberals es van 
incrementar, amb especial intensitat a la Unió Europea, per tal de des-
ballestar els estats del benestar que s’havien creat fruit de les cessions 
que després de la II Guerra Mundial les classes dominants van haver 
de fer davant la pressió de les classes treballadores, poderejades per la 
victòria bèl·lica de l’aliança mundial antifeixista.

Des de llavors, les institucions que es van crear a Breton-Woods (FMI 
i Banc Mundial) per ajudar els països que entraven en crisi i no repetir 
una nova Gran Depressió com la dels anys 30, s’han dedicat a aprofitar 
les crisis que el funcionament del sistema capitalista mundial i la pro-
gressiva desregulació i volatilitat del capital financer provocaven per 
imposar mesures neoliberals de desregulació, privatització i liberalitza-
ció (el que es coneix com a Consens de Washington) a canvi de l’ajuda 
que havien d’oferir segons la seua carta fundacional.
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En l’actualitat, l’explosió del que va començar com a crisi financera, que 
ha evolucionat en crisi econòmica general i crisi del deute públic, ha 
generat l’oportunitat per aplicar el programa neoliberal amb una inten-
sitat sense precedents als països desenvolupats.

Una vegada feta aquesta breu introducció, cal aclarir a què ens referim 
quan parlem de polítiques neoliberals. Sovint, des de l’esquerra s’ha 
utilitzat aquest adjectiu per qualificar qualsevol política econòmica feta 
pels governs que no estiguera en consonància amb els principis ide-
ològics que caracteritzen l’esquerra. D’aquesta manera, s’ha creat una 
etiqueta que s’utilitza sense explicitar el que hi ha darrere.

Cal entendre que la visió neoliberal que en l’actualitat domina els go-
verns dels països desenvolupats i de les institucions del capitalisme 
internacional no és una tornada al vell liberalisme del laissez-faire, que 
propugnava que l’ordre de mercat era quelcom «natural» i que l’actua-
ció del sector públic distorsionava el mercat, fent-lo funcionar incorrec-
tament. Per tant, l’orientació de les polítiques liberals era restringir els 
àmbits d’actuació del sector públic fins que la seua influència en l’eco-
nomia fora la mínima possible.

No obstant això, el nou corrent ideològic, que després de la Segona 
Guerra Mundial farà la competència a les polítiques keynesianes, entén 
que el mercat és el mecanisme més eficient pel qual es pot regir una 
societat, però que no és cap ordre natural d’organització, sinó que és 
una forma d’organització que ha estat construïda per les persones i 
que el seu bon funcionament depèn de l’estructura legal que regula el 
comportament de les persones i empreses. D’aquesta manera, el neoli-
beralisme no centra la seua actuació en la disminució i marginalització 
del paper de l’Estat, sinó que és una ideologia que aposta per un Estat 
fort, que dirigisca les seues actuacions en la promoció i la potenciació 
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del mecanisme de mercat i dels principis que el sostenen en tots els 
àmbits de la vida.

I si hem de destacar un dels principis rectors d’aquesta nova política ne-
oliberal ha estat el foment i la promoció del mecanisme de competència 
com a autèntic engranatge ordenador de l’economia i les relacions en-
tre els diferents actors econòmics. Si repassem la premsa dels darrers 
anys, totes les mesures més dures amb els drets dels treballadors i la 
supressió de serveis públics han estat realitzades sota el pretext de la 
competitivitat, que s’ha convertit en un tòtem que no pot ser qüestionat.

La competitivitat dels territoris per tal d’atreure inversions i empreses, 
la competitivitat de les empreses per guanyar quota dels mercats in-
ternacionals o la competitivitat dels treballadors dels països menys de-
senvolupats per tal de laminar drets són només tres exemples d’aques-
ta nova retòrica que s’ha fet present a tots els àmbits de la vida.

Aquesta política de foment de la competència estableix que tots els 
individus han de competir entre ells sota les mateixes condicions, per 
la qual cosa no es pot permetre que individus que haurien de competir 
arriben a acords, el que ha provocat un atac ferotge cap als sindicats 
i totes les organitzacions de treballadors, ja que, segons la seua visió, 
perverteixen el mecanisme de mercat.

També ha estat la política de la introducció de la lògica empresarial als 
servies públics bàsics (ensenyament, sanitat) i a tot el sector públic en 
general, amb la privatització del sector empresarial públic i de part dels 
mateixos serveis públics, prioritzant sempre l’eficiència i la sostenibili-
tat financera per davant de l’eficàcia del servei i l’equitat, en una sèrie 
de polítiques que han vingut a dir-se de «racionalització de les admi-
nistracions públiques».
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Aquesta política neoliberal ha permès que les condicions de vida dels 
treballadors hagen patit un greu retrocés des dels anys 80 i ha estat 
cabdal en la desregulació dels mercats de capitals, que ha provocat la 
deslocalització de multitud de fàbriques cap a països amb una legisla-
ció laboral i mediambiental molt més laxa, buscant mantindre la taxa de 
benefici a canvi de causar atur massiu als països desenvolupats i unes 
condicions de vida de quasi esclavatge als països en desenvolupament, 
tal i com va deixar al descobert el greu accident a una fàbrica tèxtil a 
Bangladesh, on es van veure implicades importants empreses tèxtils 
de l’estat espanyol.

D’aquesta manera, amb la mobilitat instantània dels capitals i les contí-
nues amenaces de deslocalització, la política neoliberal ha aconseguit 
que les polítiques dels estats ja no es regisquen pels mecanismes de la 
democràcia, sinó pels de la competència. El dumping social que fomen-
ten les grans multinacionals als països en desenvolupament, obliga els 
estats desenvolupats a competir en legislació favorable amb aquests, 
ja siga una major protecció dels rendiments de les patents o retallades 
en drets laborals dels treballadors.

El capitalisme mundial ha descobert que no és que ja no necessite la 
democràcia liberal com a forma de govern que justifique la seua exis-
tència, sinó que pot prescindir d’ella. Després de la caiguda del mur de 
Berlín, i ara sense rival, el sistema capitalista s’ha establert com a únic 
possible i ara troba els mecanismes democràtics com un obstacle per 
a la implementació de les polítiques que necessita. D’aquesta manera, 
els governs de «tecnòcrates» han estat la tònica als països que el FMI i 
la UE han rescatat en els darrers anys.

S’estableix així una única manera possible de fer política, la dels «tèc-
nics», pretesament imparcials i que apliquen receptes pretesament ob-
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jectives. Una fal·làcia impossible d’engolir, ja que malbaraten la demo-
cràcia, i la situen per davall de l’economia, és a dir, el raonament és tan 
senzill com el següent: «la democràcia, sí, però abans arreglem l’econo-
mia», com si foren dues entitats diferents. Davant d’aquest model tec-
nocràtic, hi ha el democràtic, és a dir, el de la participació política de la 
ciutadania en les decisions. El problema ha sorgit quan les institucions 
polítiques i les financeres i econòmiques estan dirigides per les matei-
xes persones i, en lloc d’obeir la sobirania popular, atenen les directrius 
d’institucions no democràtiques com ara el FMI, el Banc Central Euro-
peu i una Unió Europea incapaç d’aprofundir en la democràcia. Sota 
aquesta aparença de raonaments tècnics o científics s’apliquen políti-
ques de competitivitat que retallen els drets de la majoria per a acon-
seguir una acumulació de capital en la minoria.

LA UNIÓ EUROPEA: UNA TIRANIA MODERNA

Des del Tractat de Maastrich els estats han cedit una part important 
de les seues competències a la Unió Europea, tanmateix, i en paral·lel a 
aquesta cessió de competències no hi ha hagut un aprofundiment en 
el procediment de participació ciutadana en les decisions de la Unió. Ni 
s’han creat els mecanismes necessaris per a l’elecció directa de la Co-
missió Europea, ni del Consell d’Europa, tan sols un Parlament esquifit 
competencialment i amb una minsa transcendència política. Cal que Eu-
ropa prenga un camí nou on el protagonisme recaiga en la ciutadania, 
mitjançant l’elecció directa de les institucions i els representants públics.

Des del seu inici, la Unió Europea ha estat construïda basant-se en la 
visió neoliberal que s’ha comentat al punt anterior, sempre amb la re-
ferència dels teòrics ordoliberals alemanys. Una bona mostra d’aquest 
fet és que una de les polítiques en què les institucions europees han 
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posat més èmfasi ha estat la defensa de la competència, que té tot un 
departament a la Comissió Europea.

Aquesta defensa de la competència ha portat a vigilar les fusions de 
grans empreses que podrien donar lloc a monopolis estatals, però tam-
bé ha servit de justificació per eliminar totes les ajudes públiques als dife-
rents sectors, independentment de com d’estratègics foren per als estats, 
la qual cosa ha establert una llei de la selva en molts sectors que ha afa-
vorit generalment les empreses dels estats del nord i el centre d’Europa, 
amb economies més avançades tecnològicament que, en el seu moment 
sí que es van poder beneficiar de les polítiques d’ajudes dels seus estats.

La Unió Europea també compta amb un dels preceptes més defensats 
pels neoliberals i que no es dóna en quasi cap altre lloc del països de-
senvolupats, la independència del banc central. El Banc Central Euro-
peu està governat per un «tècnic» escollit pel Parlament Europeu, però 
que després gaudeix de plena independència per dirigir la política mo-
netària sense cap mena de control democràtic.

El Banc Central Europeu tan sols té un objectiu, al qual es subordina 
tota la seua acció en política monetària, que és l’estabilitat de preus. La 
política neoliberal necessita que els preus siguen el màxim estables 
possibles perquè, segons els seus models, les empreses puguen inter-
pretar correctament els senyals que donen les variacions de preus. És 
per això que l’estabilitat de preus i el control de la inflació és un objectiu 
molt més important que la disminució de l’atur o la redistribució de la 
riquesa. D’aquesta manera, el Banc Central Europeu no té cap proble-
ma a advertir als treballadors que, si aconsegueixen millores salarials 
massa importants, provocarà més atur amb la política econòmica per 
tal de contindre la pujada de preus.
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Al BCE li hem de sumar una altra pota de la política neoliberal Europea 
com és el Tractat d’Estabilitat, Coordinació i Governabilitat, que esta-
bleix que els estats no poden tindre un dèficit públic estructural (és a 
dir, sense comptar amb l’efecte del cicle econòmic) superior al 0,5% del 
seu PIB, i que el seu deute públic no pot superar el 60% del PIB. Aquest 
tractat té dos efectes: en primer lloc, limita la capacitat dels governs 
estatals de fer política macroeconòmica i realitzar inversions a llarg ter-
mini, ja que no pot realitzar inversions que duraran molts anys (com 
pot ser una carretera) a càrrec del deute, per a pagar-la en un període 
semblant al de la seua durada i, en segon lloc, produeix més recessió, 
en haver de dedicar recursos a reduir el deute públic que s’han de res-
tar de despeses que generen activitat econòmica.

El paper de les institucions europees en la crisi dels darrers anys ha 
estat ben criticable. En primer lloc, el BCE no va actuar quan els bancs 
dels països del nord d’Europa, principalment alemanys, holandesos i 
britànics, van contribuir a unflar les bombolles immobiliàries dels estats 
del sud, a través de crèdits als bancs d’aquests estats. I quan la bombo-
lla va esclatar i els estats del sud van rescatar les seues entitats finan-
ceres, les institucions europees van obligar a aquests estats a garantir 
el pagament del deute que tenien amb els bancs dels països del nord 
a canvi dels recursos que necessitaven per fer front a les despeses en 
serveis públics.

D’aquesta manera, s’han imposat mesures, i fins i tot governs com els 
de Grècia o Itàlia, sense tindre en compte la voluntat dels ciutadans, 
que han vist com s’ha substituït el mecanisme democràtic del sufragi 
universal per la imposició des de les institucions europees, que es ca-
racteritzen per una important falta de democràcia, en no ser escollides 
directament per la ciutadania.
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L’ESTAT ESPANYOL: ESCLATA LA BOMBOLLA

L’Estat espanyol se situa entre els estats del sud de la UE, allò que s’ha 
anomenat despectivament PIGS (Portugal, Itàlia i/o Irlanda, Grècia i Es-
panya), estats pobres amb greus dificultats econòmiques que han re-
but ingents quantitats d’ajudes de fons europeus.

És necessari situar l’Estat dins d’Europa, ja que durant anys l’Estat es-
panyol va ser la Xina de la UE, on les empreses d’altres estats es des-
localitzaven buscant pitjors condicions laborals per abaratir costos i 
mantindre la taxa de benefici. Els avanços en matèria social aconse-
guits durant els anys 80 i principis dels 90 van fer que aquestes empre-
ses no trobaren eixa taxa de benefici que buscaven i van anar desloca-
litzant cap a altres territoris, en especial l’Europa de l’Est, que estava a 
les portes d’entrada de la UE i cap al sud-est asiàtic.
 
La crisi de principis dels anys 90, de curta durada, però de forta inten-
sitat, va suposar una clara desindustrialització de l’economia espanyola 
en conjunt, presentada com a privatització i liberalització. El govern del 
PSOE, amb Pedro Solbes al capdavant de l’àrea econòmica va assentar 
les bases del que seria el model de creixement orientat cap als serveis 
de baixa qualificació i tecnificació que el PP de Aznar va esprémer. 

Un model de creixement basat en el crèdit a tipus d’interès baixos i 
incentius a la compra d’habitatge i la construcció, sector que ofereix 
forts efectes d’arrossegament sobre l’economia. Aquest model, també 
va comptar amb la col·laboració de bancs i caixes d’estalvi que tro-
baven en la constant pujada del preu dels habitatges la solució ideal 
per als morosos, ja que es quedava un habitatge que tenia un valor 
superior als diners que havia prestat i amb la col·laboració de totes 
les administracions públiques, en especial el món local, que van veure 
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multiplicats els seus ingressos via impostos sobre nova construcció i 
sobre plusvàlues.

La resta de sectors econòmics no podien competir amb la taxa de 
benefici a molt curt termini que oferia el tàndem construcció-finan-
ces, per la qual cosa la inversió en la millora del sector industrial, agrí-
cola i de serveis avançats va quedar estancada en aquest període, 
inclús pel que fa a les administracions públiques, que van contribuir 
amb una bombolla d’infraestructures de dubtosa necessitat que ara 
agreugen els problemes de l’economia espanyola, com és la xarxa 
d’alta velocitat ferroviària que ha hagut de tancar línies per manca 
de passatgers.

D’aquesta manera, una vegada el preu de l’habitatge va frenar el seu 
creixement i va esclatar la crisi financera als EUA, aquest model amb 
una base fràgil va fer implosió. El tancament de l’aixeta del crèdit va 
reduir dràsticament la compra d’habitatges, la qual cosa va reduir el 
preu, que va provocar que les entitats financeres començaren a per-
dre diners i a reduir encara més el crèdit. Aquesta espiral va provocar 
la paralització de moltes construccions, el tancament d’empreses de la 
construcció, enviant milers de persones a l’atur en la construcció i acti-
vitats relacionades, que van provocar una caiguda del consum, que va 
continuar l’espiral amb més atur i més recessió.

Des de llavors els governs que han passat per la Moncloa no han fet 
més que posar pedaços per evitar, sense èxit que la bombolla acabara 
de rebentar, com va ser el Plan E de Zapatero, i esperar a que la recu-
peració arribe sola, com està fent el govern de Rajoy.

Mentrestant, s’han dedicat ingents quantitats de diners a realitzar 
préstecs a les entitats bancàries perquè no s’enfonsaren i s’ha produ-
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ït un procés de concentració bancària, en què han desaparegut totes 
les caixes d’estalvis per acabar convertint-se en bancs, perdent la seua 
part d’obra social i d’arrelament al territori. Aquests diners no han ser-
vit per a garantir un mínim de crèdit a famílies i empreses, sinó que els 
bancs els han reinvertit en bons de l’Estat, que es pagaven a un interès 
major del que l’Estat prestava els diners. Així, l’Estat i el BCE prestaven 
diners a tipus baixos als bancs que, al seu torn, els prestaven a l’Estat 
a tipus molt més alts.

Amb la generació de deute i dèficit que han suposat els rescats banca-
ris, l’Estat espanyol va haver de demanar un rescat, però sense anome-
nar la fatídica paraula, a la UE, que el va concedir a canvi de reformar la 
Constitució per tal de fixar la prohibició d’endeutament i constituciona-
litzar la prioritat del deute amb entitats bancàries per davant de tota la 
resta de deutes. Reforma que PP i PSOE, després de dècades de negar 
la possibilitat de reforma de la Constitució, van enllestir en dues setma-
nes, sense cap mecanisme de participació democràtica d’una ciutada-
nia que restava atònita.

Des de llavors, amb l’entrada del govern del PP, s’han produït nom-
broses reformes i retallades de serveis públics en la línia de la política 
neoliberal. La reforma laboral, que suposava una pèrdua mai vista dels 
drets dels treballadors, que ha posat tot el poder de negociació en 
mans de l’empresari, que podrà canviar les condicions dels contractes 
o acomiadar treballadors tan sols per motius de «competitivitat»; la re-
forma de les pensions (aprovada pel PSOE), que allarga la vida laboral 
dels treballadors i puja les barreres per poder accedir a una pensió; o 
la llei educativa del ministre Wert que, a banda del seu vessant en clau 
centralitzadora, introdueix la competència entre centres, entre profes-
sors i entre alumnes com el gran principi rector del sistema educatiu a 
l’Estat espanyol.
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A hores d’ara, malgrat les declaracions del govern, no s’albira en el futur 
una eixida a aquesta crisi, que ja ha produït un atur superior al 25% a 
l’Estat. La manca d’una política de recerca, la inversió en projectes de 
dubtosa rendibilitat, com la finalització de la xarxa d’alta velocitat o la 
despesa militar, són lloses que enfonsen l’economia espanyola.

PAÍS VALENCIÀ: LA FALLIDA DEL MODEL DEL PP

Abans hem situat l’Estat espanyol en el context de la UE, doncs hem 
de dir que el País Valencià és part de la perifèria, tant geogràfica com 
política i econòmica de l’Estat espanyol. Els valencians hem estat els 
xinesos de l’Estat, amb uns sous inferiors a la resta de l’Estat, des dels 
anys 60 a partir de tallers tradicionals i sobre bases pròpies, es van de-
senvolupar empreses de sectors intensius en mà d’obra barata, com el 
tèxtil o el calcer, que van fer fortuna fins que la globalització i la des-
localització els han fet competir amb els productes del sud-est asiàtic.
A la dècada dels 80 s’inicia la fi del «Levante Feliz». L’agricultura expor-
tadora valenciana i la indústria pesant són sacrificades a les successi-
ves negociacions del Regne d’Espanya amb la Comunitat Europea.

Malgrat l’existència de capital humà qualificat, centres de recerca, co-
neixements tècnics i científics i experiència empresarial disponible per 
a una reformulació econòmica, no es va fer cap intent d’aprofitar les 
oportunitats de les noves tecnologies que tot just s’enlairaven.

En aquest paisatge de desindustrialització, empobriment agrari i atur, 
el PSOE primer i el PP després, aboquen la societat valenciana cap a la 
falsa sortida de malbaratament del sòl agrari, construcció especulativa 
i recepció del turisme estacional de masses o de jubilats residents de 
l’Europa encara benestant.
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El model que ha fracassat al País Valencià ha estat el model sobre el 
que el PP valencià ha construït el seu relat del Levante feliz i que va 
crear una falsa sensació de riquesa en bona part de la ciutadania va-
lenciana. Una falsa sensació que té responsables concrets: aquells que 
ordenaren oferir crèdits barats, sense una base de riquesa sòlida; els 
mateixos que atragueren milers de joves amb nòmines impossibles per 
al nivell de formació i que els deixaren sense una formació mínima, i 
aquells que passaren per alt una regulació del mercat laboral, el mercat 
financer i el sistema educatiu. Aquest model ha estat el mateix que es 
va posar en marxa a l’Estat espanyol, però amb un major paper de la 
construcció, en especial de segona residència per al turisme de masses 
i de baixa qualitat que a l’estiu ha omplert les platges del País Valencià.

Les conseqüències han estat un territori desestructurat; un abandona-
ment de l’agricultura i la ramaderia, amb les conseqüències mediam-
bientals que això ha comportat (més incendis, desaparició de models 
sostenibles…); un litoral hiperocupat per la construcció i en moltes zo-
nes a mig construir; un abandonament en uns casos i una construcció 
massiva, en altres, sobre llits fluvials que comporta anualment catàs-
trofes mediambientals.

Aquesta bombolla de construcció que ha destrossat el territori de bona 
part del País ha estat possible gràcies a les reformes de les lleis del sòl 
aprovades per la Generalitat Valenciana, que van facilitar l’especulació 
urbanística arreu del territori, amb la tristament recordada figura dels 
PAI, on empreses promotores podien expropiar de facto terrenys als 
seus propietaris sense el seu permís.

L’activitat urbanística oferia una taxa de benefici a curt termini que no 
tenia comparació en altres sectors i tota la política de la Generalitat va 
estar dirigida a desviar finançament des de sectors industrials cap a la 
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construcció, com prova el fet de les nombroses aventures immobiliàries 
d’empreses d’altres sectors d’arreu del país.

La resta de sectors han estat bandejats de l’agenda política del Consell, 
que en els moment de bonança econòmica no va dedicar els recursos 
necessaris per tal de garantir el futur de l’economia, convençuts que la 
construcció era inacabable.

L’agricultura valenciana, en altres moments clau del canvi econòmic i 
del desenvolupament del País Valencià, ha estat utilitzada com a mo-
neda de canvi per part de l’Estat espanyol en les negociacions amb la 
UE i altres països, així com en la Política Agrària Comuna, en favor dels 
cereals i d’altres cultius de l’interior de la península i en els acords pes-
quers amb el Marroc. A aquest fet s’ha de sumar la competència dels 
països del Magreb, on els grans empresaris valencians del sector han 
deslocalitzat bona part de la seua producció en trobar unes condicions 
laborals més permissives, mentre que ací han anat imposant el sistema 
de compra a comercialitzar, pel qual l’agricultor cedeix la producció a 
l’empresa comercialitzadora, que li pagarà en funció del preu de venda 
que aconseguisca i després li carregarà els costos de gestió. A hores 
d’ara, els agricultors valencians, caracteritzats per explotacions reduï-
des i agricultura a temps parcial, es troben que en molts anys els rendi-
ments ben bé donen per a cobrir costos.

El País Valencià ha estat un país industrial, des dels artesans de la seda 
a València, passant per les primeres fàbriques tèxtils d’Alcoi fins a l’ac-
tual indústria ceràmica a la Plana, l’activitat industrial va ser el motor 
del desenvolupament de l’economia valenciana durant els anys 60, 70 
i 80. La indústria valenciana s’ha caracteritzat pel predomini de la pe-
tita i mitjana empresa, que es concentra en clústers industrials arreu 
del territori (ceràmica a la Plana, moble a l’Horta Sud, metall-mecànic 
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a l’Horta Oest, automòbil al voltant de la Ford, tèxtil al triangle, Alcoi-
Ontinyent-Cocentaina, calcer a Elx, joguet a Ibi, per posar els exemples 
més significatius).

Tots aquests sectors corresponen a sectors madurs, de baixa i mitja in-
tensitat tecnològica i mà d’obra poc qualificada, per la qual cosa estan 
en directa competició en els països del sud-est asiàtic. Des de fa anys, 
la indústria valenciana es troba en una cruïlla, o competir via costos o 
competir via innovació. El sector ceràmic ha escollit el segon camí i és 
l’únic que està suportant la crisi d’una manera satisfactòria, mentre la 
resta aguanten com poden els envits de la competència asiàtica.

Els governs del PSOE a la Generalitat Valenciana van crear el IMPIVA i 
una xarxa d’instituts tecnològics que el PP ha deixat de banda i estan 
morint per inanició. La no realització del Corredor Mediterrani, que mi-
lloraria les possibilitats d’exportar de les empreses valencianes també 
és una rèmora que ens imposa l’Estat espanyol. Si no hi ha una nova 
política industrial en breu, casos com el de ThyssenKrupp Galmed a 
Sagunt seran la tònica en la indústria valenciana.

Un altre dels sectors que ha estat important a l’economia valenciana, 
com és el turisme, actualment presenta un bon rendiment, a causa de 
la inestabilitat dels països del nord d’Àfrica, competidors directes, però 
un territori fortament destruït, unes platges massificades i uns serveis 
pensats per a turisme de baixa qualitat no fan augurar un bon futur 
per a aquest sector, si no comença a diversificar l’oferta centrant-la en 
elements historicoculturals.

Dins dels serveis també cal destacar que el sector audiovisual valencià 
ha quedat tocat de mort amb l’amenaça de tancament de RTVV que 
la mala gestió dels governs del PP ha produït. El sector de la R+D mai 
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ha tingut gaire suport fora de les universitats valencianes, però amb 
les retallades de la Generalitat Valenciana està en autèntica crisi, amb 
l’ERO al buc insígnia de la investigació científica al País Valencià, el Cen-
tre d’Investigació Príncipe Felipe i els serveis avançats a empreses ara 
compten amb la competència globalitzada per les noves comunicaci-
ons i també l’arribada de l’AVE des de Madrid produeix un efecte d’ab-
sorció d’aquest tipus d’activitats per part del nucli més potent.

Un altre dels sectors que ha quedat més fortament tocat per la crisi ha 
estat el financer. El sector financer valencià ha desaparegut, absorbit 
en el procés de fusions que van pactar PP i PSOE a Madrid. La CAM 
s’havia de fusionar amb Caja Extremadura, una operació que no va eixir 
al final i després de ser intervinguda pel Banc d’Espanya, va ser venu-
da al Banc de Sabadell per 1€. Bancaixa va ser absorbida per Caja Ma-
drid, juntament amb altres caixes, donant lloc a un mastodont financer 
podrit per dins, com era Bankia, que ara mateix està intervinguda pel 
Banc d’Espanya. El Banc de València, propietat de Bancaixa va ser in-
tervingut pel Banc d’Espanya i venut a Caixabank per 1€. Caixa Rural 
del Mediterrani va completar el seu procés de fusió amb la seua gran 
competidora, Cajamar, després de no aconseguir la unió de caixes d’es-
talvi més menudes. Actualment, l’única entitat supervivent del sistema 
financer valencià és Caixa Ontinyent. Amb aquest panorama, en que 
els centres de decisió sobre les finances han fugit del País Valencià, 
hem perdut per la inoperància de PP i PSOE una de les millors eines 
que disposàvem per eixir de la crisi.

La fallida d’aquest model ha deixat un atur superior a la resta de l’Estat 
i ha fet que trobar feina s’haja convertit en un objectiu impossible per 
a qualsevol persona, sense importar sexe, edat o nivell d’estudis, ge-
nerant una sensació de frustració personal en una part cada vegada 
més gran de la població. No obstant, cal destacar 3 grups d’aturats i 
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aturades molt importants quantitativament parlant. En primer lloc, les 
persones majors de 50 anys que s’han quedat sense feina provinents 
de sectors de baixa qualificació que difícilment trobaran altra feina. En 
segon lloc, els milers de joves que van deixar el sistema eductiu atrets 
pels elevats sous de la construcció que no reclamaven formació i que 
ara han de tornar a formar-se per reciclar-se i adaptar-se a una nova 
activitat. I, per últim i més preocupant, els milers de joves universitaris 
que després d’haver-se format veuen com el sistema econòmic no els 
ofereix cap oportunitat i han de marxar del país, direcció Catalunya, les 
Illes, Madrid i la UE. Una pèrdua de capital humà que l’economia valen-
ciana no es pot permetre.

Tot açò adobat amb l’espoli fiscal a què l’estat espanyol sotmet el País 
Valencià. A pesar de tindre un renda per càpita inferior a la mitjana, 
l’Estat espanyol agafa un 6,3% del PIB dels valencians per invertir-lo en 
altres territoris, que en alguns casos són més rics que el País Valencià, 
com Aragó o Castella Lleó. Un espoli que equival a la meitat del pressu-
post anual de la Generalitat Valenciana, que llavors sí que tindria recur-
sos per a realitzar les inversions en l’economia productiva d’aquest país.

En conclusió, la fallida del model del PP ha deixat a l’aire les vergonyes 
de l’economia valenciana, que pateix de l’abandonament a què l’ha sot-
mesa el PP per dedicar-se a la construcció i l’extracció colonial de ren-
des a què la sotmet l’estat espanyol.

L’EIXIDA SOCIAL I DEMOCRÀTICA A LA CRISI

Esquerra Republicana del País Valencià és un partit polític que vol 
aconseguir un País Valencià lliure i socialment just, per això no ens po-
dem quedar només amb l’anàlisi de la situació econòmica i social ac-
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tual, sinó que hem de donar una resposta i un projecte per arribar a la 
societat que volem.

Per això, una vegada feta l’anàlisi cal marcar una estratègia per tal d’ei-
xir de l’actual situació de crisi econòmica i social, però no de la manera 
en què ens vol traure el corrent ideològic dominant, accentuant la de-
sigualtat social i retallant els drets de tots per mantindre els privilegis 
d’uns pocs. L’estratègia d’Esquerra Republicana del País Valencià ha 
de conduir a una eixida de la crisi basada en la millora de la qualitat de 
vida de la major part de la societat valenciana, la introducció de me-
canismes democràtics en els processos econòmics i el manteniment i 
ampliació dels drets socials i laborals.

En primer lloc, cal invertir la tendència dels darrers anys de destruc-
ció del teixit industrial del País Valencià. L’economia valenciana ha es-
tat tradicionalment una economia industrial i molt dinàmica, com dóna 
bona mostra els diferents districtes industrials que existeixen arreu del 
territori. És necessari que des de la Generalitat Valenciana es porte a 
terme un pla de reindustrialització del País Valencià, apostant per po-
tenciar el dinamisme que aporta el teixit empresarial de pimes valen-
cianes, enfortint els mecanismes de col·laboració entre empreses, com 
han estat els Instituts Tecnològics, i entre empreses i centres de recer-
ca, en especial les universitats valencianes. Aquesta aposta ha de per-
metre abordar la necessària modernització del sector industrial, millo-
rant els sectors existents i introduint nous sectors d’alt valor afegit, com 
poden ser els sectors de l’economia verda.

El sector industrial ha de ser la base del nou model econòmic valen-
cià, que també haurà de comptar amb dos pilars que donen suport a 
aquest esforç. Per una banda, el sector turístic, on el País Valencià és 
líder en l’àmbit mundial, ha d’aprofitar aquests anys de massiva aflu-

Construïm el PV del segle XXI.indd   39 15/12/14   18:27



| PONÈNCIA POLÍTICA40

ència de turistes buscant el sol i platja per introduir l’oferta d’un nou 
turisme de més valor afegit, basat en la nostra història i la nostra cul-
tura, per tal de fidelitzar i atraure nous visitants. Per altra banda, un 
sector agrari que, malgrat la seua pèrdua d’importància quantitativa 
continua sent qualitativament important. Cal una aposta decidida per 
rejovenir el sector agrari, introduint noves formes d’organitzar la pro-
ducció agrària, amb la promoció de l’agricultura de proximitat, que és 
una oportunitat per aprofitar les característiques climàtiques i naturals 
del País Valencià.

En base a aquests tres pilars es podran articular tota una sèrie de sec-
tors auxiliars que han de garantir el futur de l’economia valenciana. És 
vital multiplicar (i no retallar, com es fa ara) la inversió en R+D al País 
Valencià. Les universitats i centres de recerca valencians han fet una 
gran tasca amb els pocs fons que els han arribat aquests anys, per 
això cal dotar-nos d’una autèntica estratègia d’investigació sobretot 
en camps tan vitals com les energies renovables i la millor utilització 
de l’aigua.

Per tal de donar suport a aquest nou model econòmic, caldrà articular 
de nou el sistema financer valencià. En l’actualitat solament ha quedat 
una entitat financera valenciana, Caixa Ontinyent, que no es va des-
viar del seu propòsit inicial: captar l’estalvi de les comarques centrals 
del país per invertir-lo en aquelles comarques. És evident que no es 
pot carregar tot el pes sobre aquesta entitat, sinó que cal crear una 
banca pública valenciana, com podria ser convertir l’Institut Valencià 
de Finances en el Banc del País Valencià, i promocionar l’aparició de 
petites caixes i cooperatives de crèdit propietat de les administracions 
locals que actuen en l’àmbit comarcal sense ànim de lucre, com ara 
les primeres caixes d’estalvis que van ajudar a reinvertir els recursos 
al nostre territori.
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Un altre suport fonamental a aquest model són les infraestructures. 
Cal que el Corredor Mediterrani siga una realitat, el més aviat possible, 
i que connecte el País Valencià de nord a sud. Però també cal des-
fer-nos dels peatges que entorpeixen les nostres comunicacions, tant 
a les comarques del sud com del nord, on l’alternativa al peatge és anar 
per una carretera antiga, desbordada de trànsit i que travessa nuclis 
urbans. Igualment convindria aproximar les ciutats d’Alacant i València 
bé acabant els 40 km d’Alta velocitat, bé amb una nova línia fèrria que 
unirà València–Xàtiva–Alcoi–Alacant, posant totes dues ciutats a una 
hora de trajecte.

Però no només s’ha de canviar el model econòmic valencià, també s’ha 
de canviar la manera de fer de les empreses. No podem continuar ba-
sant-nos en la competitivitat com a únic i sagrat objectiu econòmic. Cal 
posar l’economia en mans dels valencians i valencianes i això passa 
per la introducció de la lògica democràtica dins el món empresarial. En 
aquests moments en què el capital financer és volàtil i es mou milers 
de quilòmetres en mil·lèsimes de segon, cal que les empreses valencia-
nes estiguen en mans de qui més vol que tinguen un futur i continuen 
arrelades al territori, els seus treballadors i treballadores.

És per això que es necessita un impuls decidit a les entitats de l’eco-
nomia social, en especial les cooperatives que, sota el precepte d’una 
persona un vot, fan que les empreses cooperatives es comporten d’una 
manera molt més implicada amb el territori on actuen i generen unes 
condicions laborals de qualitat, prioritzant la formació dels treballadors 
i treballadores i el seu benestar.

Per altra banda, la introducció de la democràcia en l’economia també 
significa l’actuació directa del sector públic, mitjançant empreses públi-
ques, en aquells sectors que es consideren estratègics per al País Va-
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lencià. Sectors com l’energia, el transport públic, les finances o l’abasti-
ment d’aigua són molt sensibles per a la qualitat de vida dels valencians 
i valencianes i el sector públic hi hauria d’intervindre directament.

Aquestes són les línies mestres de l’estratègia d’Esquerra Republicana 
del País Valencià per tal de traure al País Valencià de la crisi. No cal dir 
que és una estratègia que requereix d’un elevat esforç d’inversió de 
recursos en l’economia valenciana. Per tant, aquest projecte no serà 
possible mentre pese sobre l’economia valenciana el tracte colonial 
que rebem per part de l’Estat espanyol, que ens sagna més de 6.000 
milions d’euros cada any. Per poder portar a terme aquesta proposta 
cal que els valencians puguem disposar dels nostres propis recursos 
per finançar les polítiques que ens han de traure de la crisi. I no només 
necessitem aquests recursos, també necessitem poder decidir sobre 
moltes de les qüestions que ens afecten, com poden ser infraestructu-
res, sector financer o energètic, que actualment es decideixen a Madrid, 
generalment en contra dels nostres interessos.

D’aquesta manera, reclamar el nostre dret a decidir com a valencians i 
valencianes, el dret a decidir del País Valencià com a subjecte polític, és 
al nostre parer imprescindible per poder bastir la nostra eixida a la crisi 
i no haver de suportar la que ens volen imposar.

LA GOVERNABILITAT DEL PAÍS VALENCIÀ

Aquesta situació econòmica junt al balafiament en esdeveniments mul-
timilionaris, corrupció en la gestió d’allò públic i la construcció d’edificis 
icònics sense funció... han portat als actuals dirigents de la Generalitat 
Valenciana, a una situació de fallida econòmica i política. La reacció del 
Consell va en un doble sentit: en la manca d’una narració que marque 
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pautes per a un projecte de futur (tot i el revival de la defensa de «las 
señas de identidad») i el desig, sols desvetllat en la intimitat, de ser in-
tervinguts per l’Estat espanyol com a solució als problemes financers.

Des de l’inici de l’autogovern del País Valencià, la dependència i sub-
missió al Govern espanyol ha estat la pauta general sense importar el 
partit responsable, PSOE o PP. Ser un País sotmès, fidel i no reivindica-
tiu entra en les «senyes d’identitat» del Consell de la Generalitat. 

La resta de l’arc parlamentari, en l’actualitat, dedica el seu temps a mos-
trar els efectes de la crisi, denunciar la corrupció dels gestors públics 
i maldar per la falta de democràcia a les Corts valencianes. Però no hi 
ha cap projecte de futur, cap iniciativa que il·lusione els valencians en 
el sentit de com modificar la nostra realitat com a poble, i que alhora 
comporte un millor benestar social més enllà de l’alternança en el po-
der. Per això, penetra una pregunta entre el valencians: desallotjar el PP 
de la Generalitat però, per a fer què?

Treballar per fer fora el PP de la Generalitat és condició necessària però 
no suficient. Canviar el color del govern no és prou si el model del «re-
gionalismo bien entendido» i de la submissió a les decisions de l’Estat 
espanyol continuen marcant la vida política valenciana i deixant sense 
solució els problemes estructurals del nostre país. Mentre no hi haja 
una alternativa que qüestione la subjugació fiscal i la subordinació po-
lítica a l’Estat espanyol no estarem focalitzant bé el problema i conse-
qüentment tampoc trobarem solucions adequades als greus proble-
mes del País. Una dècada més de política cosmètica i de pedaços pot 
ser letal per al nostre futur.

Esquerra Republicana del País Valencià ha de donar un discurs que 
òmpliga d’esperances el futur del nostre poble, de tots el valencians, 
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de tots els que vivim i treballem al País, més enllà del seu lloc de nai-
xement o de la seua adscripció identitària, perquè tots estem patint el 
mateix espoli fiscal i la mateixa pèrdua de l’estat de benestar, i junts 
hem de crear l’alternativa que supere l’etapa autonòmica del País Va-
lencià i pose en mans del poble valencià el seu futur.
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3. EL PAPER D’ESQUERRA
REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ

La cultura xinesa empra dos símbols per escriure la paraula crisi. L’un es 
tradueix com a «fallida»; l’altre significa «oportunitat». I ben bé podríem dir 
que, allà on l’Estat espanyol té una crisi, nosaltres tenim una oportunitat; 
una oportunitat per explicar de manera convincent la necessitat de des-
lliurar-nos d’un Estat com l’espanyol i construir un Estat propi, una opor-
tunitat per fer, si més no, un salt quantitatiu i qualitatiu important. 

Aquest panorama polític i social que hem avançat dibuixa un imminent 
canvi que al País Valencià revelarà tot el que ha estat callat i dissimulat 
per una part de les esquerres; un canvi que es convertirà en una cer-
tesa que obligarà o adoptar una actitud de nou país davant d’aquesta 
diagnosi cada dia més constatable: dins la democràcia espanyola el 
nostre vot no té valor. Tenim el discurs renovador que supera l’anacrò-
nic debat de l’encaix dels Països Catalans en un imaginari estat federal. 
Amb la superació dins de la nostra organització de la discussió entre 
Països Catalans sí o Països Catalans no, ara és moment del debat Pa-
ïsos Catalans com. I conseqüentment, des de la nostra federació terri-
torial proposem el full de ruta que estructurarà la nostra nació sense 
allunyar-nos de com hem estructurat històricament l’organització. 

També davant d’aquesta conjuntura, la ciutadania demana una respos-
ta i noves formes de fer política reïxen i troben acollida, perquè s’en-
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fronten al responsables directes de les decisions en contra del benestar 
de la ciutadania. Hem de ser els coprotagonistes de la revolució demo-
cràtica, del gir social en la manera de fer política basada en el principi 
de sobirania popular. Amb l’ajuda de la societat civil organitzada, hem 
de crear debats. La gent vol decidir: ser subjecte polític i deixar de ser 
objecte polític.

Cal posar en valor la nostra fortalesa cívica: Som un partit al servei de 
la ciutadania. Perquè som republicans i republicanes, les persones són 
la causa de la República i ho exercim amb la pràctica exemplar. Com a 
republicans tenim la credibilitat de poder ser els coprotagonistes de la 
revolució democràtica, de la transformació social profunda que apunta 
un canvi de l’hegemonia social, que va deixant pas a un nou bloc soci-
al, conformat principalment per gent treballadora, a la qual hem de fer 
entendre que una nova democràcia és un nou estat propi i ens l’hem de 
fer nosaltres. Com a demòcrates radicals, tenim la possibilitat de con-
tribuir a aquesta renovació de la democràcia, transversal, a la qual la 
gent va il·lusionada. Cal que Esquerra contribuïsca a conscienciar que 
només hi haurà país si els ciutadans i ciutadanes assolim el protago-
nisme. Només volem ser ciutadans sobirans, superar el debat de la col-
lisió entre llei i llibertat, entre llei i democràcia, i garantir el respecte als 
drets humans.

Si tenim clar quins són els problemes i quina la solució, toca parlar clar 
i sense dubtes ni renúncies i posar en evidència que el model d’eco-
nomia especulativa i de la xarxa clientelar (que no té un projecte de 
país més que dissoldre’s dins d’un projecte espanyol) no és més que 
una dissolució agònica, l’encaix amb Espanya és impossible. Per això 
cal recollir l’anhel i traduir-lo en un projecte polític: la independència 
del País Valencià.
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En aquest procés, com s’ha demostrat al Principat, cal sumar ciutadans 
que s’adonen que amb un estat propi viuran millor; per això és impres-
cindible augmentar el nostre discurs social i d’esquerres. La crisi econò-
mica, les retallades, l’espoli, els patim tota la ciutadania del País Valen-
cià vinguem d’on vinguem i parlem la llengua que parlem. No és l’hora 
de preguntar qui som ni d’on venim, sinó què volem ser i, més tard, amb 
qui volem anar. Esquerra Republicana seguirà treballant per la reunifi-
cació del nou Estat Valencià dins dels Països Catalans, un nou país, ra-
dicalment democràtic, unes noves estructures decidides per ciutadans 
i ciutadanes lliures.

EL DRET A DECIDIR: QUIN PAPER HEM DE JUGAR

Des d’Esquerra Republicana treballem perquè el País Valencià, que 
constitueix un subjecte polític sobirà i específic com la resta de territo-
ris històrics dels Països Catalans, dispose de la plena capacitat d’exercir 
el dret a decidir el seu futur. Som una comunitat política amb instituci-
ons pròpies, amb un subjecte polític que som els ciutadans i ciutadanes 
del País Valencià i tenim sobirania popular per decidir el nostre futur 
polític. De fet, d’acord amb la Cort Internacional de la Haia, el principi 
democràtic no pot ser coartat per cap marc legal existent.

Així, doncs, l’alliberament social i la igualtat social d’oportunitats, de 
drets i responsabilitats són el fonament mateix de la llibertat nacional 
que volem assolir: sobirania política vol dir també sobirania fiscal. Per 
això és indispensable posar en valor i arribar a exercir el dret a decidir. 
Davant de la urgència econòmica i social ens cal posar la democràcia 
en mans dels ciutadans. Aquest exercici beneficiarà a tothom i, si as-
solim la sobirania, hi haurà diners especialment per als sectors socials 
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més perjudicats per les polítiques neoconservadores, fins i tot per als 
que se senten profundament espanyols: Els paràmetres del canvi oscil-
len entre revolució democràtica/establishment i igualtat/uniformitat. 

En la societat valenciana, el dret a decidir és el nexe d’un seguit de llui-
tes aparentment diverses: decidir model de democràcia, decidir model 
econòmic, decidir model educatiu... La salut democràtica i la justícia 
social és el més essencial que volem assolir amb el projecte de llibertat 
que és el nou país, un país que no es construeix en contra de ningú, 
sinó a favor de gent que vulga formar-ne part. L’estat que hem de fer 
és diferent al que hem conegut, perquè tenim la intenció de construir 
el país des de l’esquerra, amb una ciutadania compartida però al mateix 
temps la identitat serà selectiva on cadascú conservarà o triarà la seua. 

I és ací on se’ns planteja al nostre partit el repte de catalitzar aquest 
procés i generar consensos entre les forces polítiques i moviments so-
cials perquè incloguen la qüestió del dret a decidir com a factor fona-
mental de la seua anàlisi i de les seus propostes: els valencians han de 
controlar els seus recursos, els seus impostos i per tant el seu destí.

Partim de la idea que hem de ser els coprotagonistes de la revolució 
democràtica i tranquil·la que està en marxa o almenys en un estat la-
tent, d’un gir social en la manera de fer política basada en el principi 
de sobirania popular i el dret a decidir, caracteritzat per un discurs re-
novador i participatiu: el to «mitiner» no enganxa, la revolució també és 
de discurs.

Així mateix, tenim una oportunitat per dinamitzar el partit si acompa-
nyem la societat civil amb una invitació a debatre com volem que siga 
la nostra república, fer de la nostra gent protagonistes del procés. Amb 
l’ajuda de la societat civil organitzada, haurem d’explicar el nostre dis-
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curs, participar i crear debats perquè la gent vol decidir. Som consci-
ents que la victòria política ve precedida ineludiblement de la victòria 
en la batalla ideològica i aquesta es dóna en diversos àmbits i fòrums 
socials en els quals hem de ser presents.

En el procés del dret a decidir és primordial la participació ciutadana 
com un dels recursos que legitima el nostre projecte de transforma-
ció republicana d’alliberament social i nacional. En aquesta dinàmica 
multidireccional, una eina insubstituïble són les xarxes socials que ens 
proporcionen una oportunitat per eixamplar el nostre camp d’acció i 
facilita la participació. Per tant, ens cal una política de comunicació in-
terna i externa, la manera més rendible de participar i compartir idees.

A més, hem d’aprofitar i són fonamentals els llocs des d’on la nostra fei-
na es pot visualitzar ara per ara: els ajuntaments on tenim representa-
ció o estructura local: hem de portar el Dret a decidir a la vida municipal. 
La presentació de mocions i precs i la seua difusió, així com l’organitza-
ció i promoció d’actes en aquest sentit farà que s’encete el debat. Així, 
posicionem tant a qui està a favor com a altres organitzacions que o 
no ho estan o no el prioritzen en el seu discurs. El paper dels nostres 
regidors i actius locals, per tant, és bàsic i la nostra organització s’ha de 
bolcar en esforços i suport en la política municipal, ja que és on a hores 
d’ara podem treure rèdits i créixer. 

Finalment, en aquest debat social pren rellevància la política d’aliances 
i complicitats amb partits i entitats que contemplen el dret a decidir. 
De fet, la Direcció d’Esquerra Republicana del País Valencià ja ha iniciat 
contactes i converses amb diversos partits i formem part de la Plata-
forma del Dret a decidir. Fer un debat de les polítiques d’aliances locals, 
comarcals i de país i mantenir entrevistes amb les formacions pròximes 
també és feina indispensable per al nostre partit.
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LA PROPOSTA D’ESQUERRA REPUBLICANA  
DEL PAÍS VALENCIÀ

El nou estat: la República del País Valencià
De l’anàlisi feta sobre la crisi general del sistema polític de l’Estat espa-
nyol, podem concloure que s’obri la possibilitat a canvis en profunditat, 
sistèmics i de gran calat. Canvis arreu de l’Estat espanyol i particular-
ment als territoris dels Països Catalans. Que el Principat de Catalunya 
aconseguisca, o no, esdevenir Estat ho veurem en molt poc de temps. 
I serà al 2014 o serà més endavant, però el que ja no passarà és que el 
conjunt dels territoris dels Països Catalans fem un procés «tots junts i al 
mateix temps» en la lluita per l’emancipació nacional. 

En la història de les organitzacions independentistes d’alliberament na-
cional, tant polítiques com de tota mena, destaca com a eix central, la 
defensa de tota la nació, dotant-se, per a tal finalitat, d’estructures tam-
bé nacionals, en una estratègia de tots junts i al mateix temps. Aquest 
ha estat l’eix central i medul·lar, que ara, dins del procés d’acumulació 
de forces actuals, ha esdevingut un impossible, motivat bàsicament per 
l’avanç tan significatiu del Principat. És de tal dinamisme polític i social 
el procés d’emancipació del Principat que en els seus plans no entra la 
possibilitat «d’esperar» la resta de la nació. I tot això ens obliga a replan-
tejar dita estratègia: mantenim la mateixa premissa de dotar-nos de les 
estructures polítiques, socials i culturals... d’àmbit nacional però el «tots 
junts i al mateix temps» ha de donar pas a trobar cada territori «el seu 
ritme» d’emancipació.

I en aquestes circumstàncies, dues coses es fan imprescindibles: trobar 
el «ritme» propi de cada territori (en el nostre cas el del País Valencià) 
i reforçar les organitzacions nacionals de Països Catalans per tal de 
garantir els mecanismes, l’ajuda mútua, les disposicions legals... i tot 
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allò que faça possible que els diferents processos acaben confluint en 
l’objectiu polític darrer d’Esquerra Republicana: la reunificació nacional 
dels Països Catalans. 

En aquest sentit, a la Ponència Política aprovada el 6 de juliol de 2013, 
a l’apartat 2.3.3 Impactes i incerteses de l’eventual independència de 
Catalunya es diu «Què succeirà amb els altres connacionals de fora 
del Principat si aquest esdevé un estat independent? Des d’Esquerra 
Republicana, en la mesura de les nostres possibilitats, hauríem de do-
nar el màxim de certeses i claredat al respecte, i demostrar la nostra 
irrenunciable voluntat de lluita per la reunificació del conjunt dels Pa-
ïsos Catalans, desplegant una legislació en concordança amb aquesta 
voluntat, que doni cobertura legal a les nostres reivindicacions i a la 
lliure voluntat de la ciutadania del conjunt dels territoris.» I continua 
més endavant dient: «Si bé és cert que el conjunt de la nació catalana 
ha empentat per aconseguir un Estat català en una part del territori, 
el nou Estat haurà d’empentar per aconseguir la refeta completa de 
la resta de la nació, bé sigui amb la incorporació dels altres territoris 
al nou Estat constituït, bé sigui via la federació posterior dels territo-
ris sota dominació francesa o espanyola, prèvia constitució de noves 
Repúbliques.» 

Més encara. A l’apartat 4.3 Estructures d’Estat i polítiques a desenvolu-
par amb relació als Països Catalans es diu: 

 «En el procés encetat al Principat, que ha de culminar amb la cons-
titució d’un nou Estat català en el marc de la Unió Europea, ni les 
Illes Balears, ni el País Valencià, ni la Catalunya Nord, ni la Franja, 
com tampoc Andorra, en seran protagonistes, però hi han de ser 
presents. Ser presents en el procés significa deixar clares les bases 
de la futura relació entre la nació catalana lliure i la que continuarà 
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sota jurisdicció espanyola o francesa (o andorrana). També cal pen-
sar quin paper haurà de tenir el nou Estat català en la resta de ter-
ritoris catalans i quins drets han de tenir els ciutadans d’adscripció 
nacional catalana que quedin fora de l’àmbit territorial del nou Es-
tat. En aquest sentit, caldrà que durant les negociacions amb l’Es-
tat espanyol i amb la resta d’agents internacionals quedin clars els 
vincles culturals, sentimentals, socials, geogràfics, històrics i econò-
mics entre els territoris històrics dels Països Catalans. I expressar la 
voluntat que aquests vincles esdevinguin polítics quan la resta de 
territoris coincideixin, democràticament, amb aquesta voluntat. Per 
això, també convé que persones i entitats representatives dels di-
versos territoris siguin presents en el procés de la transició nacional 
i que les estructures d’Estat que s’hagin de crear tinguin present la 
possibilitat que qualsevol altre territori històric de la nació catalana 
pugui, en qualsevol moment, decidir de manera democràtica afe-
gir-se a la futura República o crear-ne un altre i confederar-s’hi. En 
aquest sentit, també caldrà fixar objectius que hi ajudin, com ara:

— El reconeixement del dret dels habitants de la resta de territoris de 
la nació catalana d’identificar-se i ser acceptats i protegits com a 
catalans, com a espanyols o d’ambdues nacionalitats. Caldrà definir 
un marc especial de drets (ciutadania, atenció sanitària, accés a les 
universitats, condicions especials en transports i altres serveis).

— Facilitar la presència de la resta de territoris històrics en les institu-
cions de l’Estat lliure mitjançant les seves organitzacions, entitats o 
associacions.

— L’establiment d’un ministeri o departament que s’ocupi específica-
ment de les relacions amb els diversos territoris dels Països Cata-
lans i impulsi polítiques i convenis amb institucions, entitats o em-
preses per promoure i desenvolupar el patrimoni compartit.

— L’Estat català promourà la llengua catalana a tots els territoris que els 
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és pròpia, com també promourà la llengua occitana a la Val d’Aran. 
Així, qualsevol atac a la llengua, en qualsevol lloc, ha de ser respost 
políticament i jurídicament, si escau, pels organismes pertinents. 

— La simbologia històrica i tradicional compartida per tots els territo-
ris de la nació no pot ser d’ús exclusiu de la nova República. Tant 
el nou Estat com els seus mitjans i organismes públics difondran i 
divulgaran aquesta realitat comuna, mostrant les seves arrels i vi-
cissituds amb exigència de rigor i respecte a la veritat històrica. Per 
això mateix caldrà impulsar l’articulació de l’espai comunicatiu cata-
là, format pels mitjans de comunicació de Catalunya i els mitjans de 
comunicació de la resta de territoris històrics dels Països Catalans.

— Caldrà també negociar amb els estats espanyol, francès i andorrà i 
impulsar la creació d’òrgans comuns de relació transfronterera per 
facilitar els intercanvis culturals i la imprescindible cooperació i es-
pecialització en àmbits com ara el de les infraestructures (portuàri-
es, viàries, ferroviàries i aeroportuàries).

— A partir de la creació de les institucions del nou Estat català, s’im-
pulsarà la creació d’alguna instància on puguin coincidir i estrènyer 
vincles càrrecs electes de tots els Països Catalans.

— El nou Estat posarà a disposició dels creadors culturals i artístics de 
la resta de Països Catalans els seus organismes de projecció exterior.

— El nou Estat promourà el reconeixement a totes les persones que han 
lluitat per la llibertat de la nostra nació, en qualsevol del seus territoris.

 En funció del model que s’adopti, la futura Constitució catalana 
haurà d’incorporar la definició i el marc complet de la nació, tenint 
en compte especialment aspectes com ara el reconeixement de la 
condició nacional als ciutadans dels altres territoris que lliurement 
ho reclamin o la inclusió d’una clàusula de reunificació (com van fer 
al seu moment les constitucions de la República Federal Alemanya 

—art. 23— o de la República d’Irlanda de 1937 —art. 3.»
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Continuant amb la lectura d’aquest text trobem la referència a la 
transformació política que viu Catalunya i l’estímul per als moviments 
d’emancipació «del País Valencià, de les Illes, de la Franja i de la Catalu-
nya Nord. La democràcia i l’exercici del dret a decidir en cadascuna de 
les comunitats, amb el seu propi ritme i procés, és, en definitiva, l’únic 
procediment que pot completar l’articulació política de la nació». 

Per tant, ateses la proximitat i coincidència de motius de les nostres re-
ivindicacions, hem de fer veure el procés sobiranista de Catalunya com 
una oportunitat i aprofitar la il·lusió que puga generar tant a en l’àmbit 
social com econòmic. Així mateix, confiem que l’exemple de gestió i re-
lacions de la nova República Catalana faça obrir els ulls als nostres con-
ciutadans en oposició a l’Estat espanyol, intransigent i poc sensible amb 
les nostres necessitats i en declivi amb institucions hereves d’un règim 
feixista. Per tant, tal com hem avançat, el Dret a decidir és en primer lloc 
fonamental per desfer-nos del llast d’Espanya i el dèficit democràtic que 
patim. Una vegada siguem lliures, ens cal un marc polític que hem d’anar 
visualitzant i preparant que podria ser, com a etapa prèvia per la reunifi-
cació dels PPCC, un nou estat: la República del País Valencià.

En el nostre discurs inserim la millor tradició de modernització republi-
cana valencianista, d’entitats com «Nostra Parla» (1918) i la «Declaració 
Valencianista», que proposaven l’actuació coordinada amb tots els Pa-
ïsos Catalans i que culminen en la formulació fusteriana de Països Ca-
talans. Recordem, en aquest sentit, com un correlat sociolingüístic del 
que diem les paraules de Pompeu Fabra: «Nosaltres, catalans, no desit-
jaríem altra cosa sinó que emprenguéssiu una obra de forta depuració 
del vostre idioma, encara que no us preocupéssiu gens d’acostar-vos al 
nostre català; que tractéssiu de descastellanitzar el valencià i de redre-
çar-lo i d’enriquir-lo procurant acostar-lo al valencià dels vostres grans 
escriptors medievals. Així, tot fent una obra purament valencianista, us 
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trobaríeu haver fet una obra catalanista, d’acostament al nostre cata-
là: elevant la vostra llengua escrita per damunt els parlars valencians 
actuals, recolzant-la en el valencià del segle XV, produiríeu un valencià 
que no seria pas una llengua altra que la catalana nostra, sinó la moda-
litat valenciana de la llengua catalana, al costat de la nostra modalitat 
catalana i de la modalitat balear.» Procés de confluència que culminà en 
el consens republicà de les Normes de Castelló (1932), que encara no 
ha assolit la condició de model realment convergent i unitari.

De totes maneres com que el nostre projecte és democràtic i inclusiu, 
no serem nosaltres qui rebutjarem partidaris d’altres objectius men-
tre no abandonem ni ens facen abandonar el nostre. Hem d’intentar 
convèncer i treballar perquè vegen els avantatges del nostre projecte 
contra les insuficiències i mancances d’altres. Una vegada en aquest 
punt, hem de fomentar el debat i la participació interna per a desvetllar 
molts interrogants com ara el tipus de democràcia que escollirem: si de 
tradició republicana centrada en la ciutadania i les llibertats col·lectives, 
o liberal on primen els drets individuals de democràcia representativa 
o democràcia participativa; democràcia de negociació o de deliberació; 
democràcia majoritària o per una de consens. Un gran ventall que se’ns 
obri quan ens posem a dibuixar la nova democràcia però, com va dir 
Nelson Mandela: tot sembla impossible fins que ho fas.

Recapitulem: a Esquerra Republicana, doncs, no hem canviat l’objectiu 
sinó l’estratègia per aconseguir-lo, obrint diverses possibilitats (a cada 
territori es desenvoluparà d’una manera) per tal d’aconseguir el nostre 
objectiu irrenunciable: la Independència del conjunt dels Països Cata-
lans. I en aquest sentit, al País Valencià, el procés independentista no es 
donarà simultàniament arreu dels nostres territoris i, tenint en compte 
que Catalunya aconseguirà modificar el seu status amb anterioritat a 
qualsevol altre territori, l’estratègia amb més possibilitats de reeixir, de 
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comptar amb amplis suports populars que precipiten en una majoria 
social i democràtica suficient com per alterar la situació politicoadmi-
nistrativa actual i deslliurar el nostre País de la subordinació a l’Estat es-
panyol, és aquella que oriente els esforços de la lluita independentista 
cap a un procés d’acumulació de forces i d’amplis consensos que facen 
possible la constitució d’una República del País Valencià, emparant-nos 
en el dret a decidir que, com a comunitat política, com a subjecte polític, 
tenim per tal de construir, lliurement i autònoma, el nostre futur.

En el context en què ens agrade o no ens movem, en el context europeu, 
només seran possibles les ruptures si vénen emparades per la legitimitat 
democràtica d’un parlament; bé siga per un pronunciament unilateral de 
la cambra, bé siga perquè aquest convoca un plebiscit que acaba essent 
votat favorablement per la majoria de la ciutadania. I en el cas del País 
Valencià la institució política que legítimament expressa la voluntat ma-
joritària dels valencians són les Corts Valencianes; l’única institució que 
internacionalment pot ser reconeguda com a tal. Per als valencians és 
aquesta institució la que, en el seu moment, podrà convocar legítima-
ment una consulta, que afectarà el conjunt dels territoris que des del 
segle XIII constituïm una comunitat política: el País Valencià, i esdevindre 
novament un Estat que lliurement decidisca les vinculacions polítiques, 
econòmiques... amb la resta dels Estats, pobles i nacions. En aquest sen-
tit, cal revaloritzar aquesta institució, Les Corts, així com la resta d’òrgans 
de govern del País Valencià, per evitar el rebuig i minusvaloració que 
aquells que l’han ocupada han provocat amb les polítiques seguides i 
l’alienació respecte de la població tal i com han fet amb RTVV.

Altres estratègies, més o menys ben intencionades, conviuran amb 
aquesta proposta si més no durant un període. És el moment de supe-
rar vells estadis polítics i prepolítics per encarar amb garanties d’èxit la 
nostra tasca, i abandonar prejudicis i discussions estèrils sobre identi-
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tats i simbologia, per fixar objectius polítics, cívics i democràtics capa-
ços de superar la fase autonòmica i convertir el valencianisme republi-
cà en moviment de masses majoritari, motor i palanca de canvi en la 
lluita pel benestar i la llibertat del nostre poble.

Per un valencianisme republicà de masses
El valencianisme serà un moviment de masses i majoritari al País Va-
lencià quan siga capaç de connectar llibertat i benestar, quan propose 
solucions als problemes del conjunt de la ciutadania del País Valen-
cià, quan supere la visió etnicocultural i òbriga una perspectiva cívica i 
política engrescadora, susceptible de sumar esforços i sensibilitats di-
verses. I també quan siga capaç de generar consensos entre totes les 
forces, entitats i organitzacions que, amb diferents models socials i po-
lítiques, conformen el moviment valencianista. 

Esquerra Republicana del País Valencià haurà d’esforçar-se per tre-
ballar escenaris compartits amb altres forces polítiques, sindicals, cívi-
ques... que generen els consensos necessaris perquè el valencianisme 
esdevinga majoritari al País Valencià. 

En aquest sentit, és imprescindible defugir batalles sobre símbols o 
nacions. No faran més que fer-nos desviar del nostre objectiu de trans-
versalització del valencianisme. Per a aquest objectiu, es fa més ne-
cessari que mai treballar per establir uns punts d’acord que abracen el 
conjunt del valencianisme. Des d’Esquerra Republicana del País Valen-
cià entenem que els punts d’acord podrien ser aquests:

1. La denúncia de situació fiscal que rep
 el País Valencià a mans de l’Estat espanyol
 Independentment de quina siga la solució al problema que cada or-

ganització hi aporte, el consens i la publicitació de la situació que pa-
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tim els valencians és imprescindible per trencar el discurs de l’espa-
nyolisme i el del Levante feliz. A més a més posa les bases materials i 
ideològiques per a oferir una sortida raonada i raonable a la crisi, par-
tint dels recursos que generem els valencians — independentment 
de la nostra adscripció identitària— i la seua bona administració.

2. El País Valencià pel dret a decidir
 La ciutadania del País Valencià, conformada per tots els valencians 

i valencianes que viuen i treballen en ell, independentment d’on 
van nàixer i de la seua adscripció identitària, en tant que comuni-
tat política històrica, organitzada políticament mitjançant les seues 
lleis i institucions, és un subjecte polític capacitat per decidir demo-
cràticament el seu futur.

3. L’estat valencià del benestar
 Cap proposta de canvi de la situació política d’autonomia a la si-

tuació política d’Estat, no serà possible si alhora no comporta una 
millora de les condicions materials de la ciutadania i una ampliació i 
millora dels seus drets, que veu en la constitució de l’Estat propi, la 
satisfacció del seu benestar i la garantia de futur en pau i en lliber-
tat per les generacions venidores. A partir d’un estat de benestar 
propi, cal aprofundir en la generació de nous drets que ens situen 
en una posició capdavantera en la consolidació i incorporació de 
drets de segona i tercera generació.

4. País Valencià
 El nom del País és irrenunciable, i és indestriable d’un projecte de-

mocràtic per a la nostra societat.
 

Algemesí, 9 de novembre de 2013.
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