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VISCA LA REPÚBLICA!
El Parlament de Catalunya va aprovà ahir la llei del referèndum
d'autodeterminació per decidí l'independencia de la Republica Catalana, i el
Govern de la Generalitat va signar el decret per realitzar-lo. HERRITAR
BATASUANA vol fer arribar les següents reflexions a Euskal Herria, al Poble Catala i
en general a qualsevol persona que tingui interès en aquest assumpte.
En el Regne d'Espanya, cada vegada que, per mitja de les lluites de les nacions i
ciutadanes oprimides, comença a afeblir-se el poder absolut de l'oligarquia que
desde l'època de l'Imperi Espanyol ha estat propietària i senyora de la riquesa i
del futur dels Pobles, cada vegada que a causa de l'aguditzacio de les
contradiccions nacionals i socials, s'inicia la ruptura democràtica, cada vegada
que amb la nostre sang, suor i llàgrimes, els Pobles que vivim sota el domini de
l'imperialisme espanyolista veiem prop la llibertat, es proclama sempre la
REPUBLICA.
Així va pasar al segle XIX, en 1873, amb la I Republica Espanyola, i de nou al
segle XX,en 1931, amb l'II Republica Espanyola. I la reacció de l'oligarquia
espanyolista que es el cap i el cor de la Espanya Negre ha estat sempre la
mateixa: imposar de nou per la violència la Monarquia, i amb ella, l'opressió
global que s'ha prolongat durant segles: el patriarcat, el capitalisme, l'etnocidi
de les Nacions i els Pobles de la península i les colònies, l'imperialisme, el
colonialisme, el nacional-catolicisme, el racisme, les privatitzacions dels bens
comunals i recursos públics ... Una ininterrompuda misèria i explotació
multisecular de la ma de l'aristocràcia terratinent, els militars colpistes, els
eclesiàstics reaccionaris, els banquers corruptes, els empresaris explotadors i la
resta de paràsits de l'oligarquia.
Així va passar a 1874, quan es va imposar la Primera Restauració monàrquica
per mitjà d'un cop d'Estat i en 1975, quan després de patir el terrorisme d'Estat i
el genocidi de la dictadura feixiste del general Francisco Franco gairebé durant
40 anys, per ordre seva i utilitzant de nou sense compassió l'amenaça colpista,
es va imposar la Segona Transició, la qual va ser batejada com "Transicio
Democràtica" pretenent amagar i disfressar el seu caràcter neofranquista,
capitalista, patriarcal, etnocida, nacional-catòlic, imperialista i reaccionaria.
Aquest es l'eix de la dinàmica de la lluita de clases en l'Estat Espanyol , que es
repeteix una i altre vegada, i que ens mostra la clau de la victòria. Per totes les
Nacions i Pobles Traballadors que vivim sota el domini de l'Esta Espanyol, la
Monarquia, i en aquests últims 300 anys, el rei de torn de la família Borbó, ha
sigut sempre sinònim de desgràcia. La Republica, en canvi ho ha estat l'inici de
la ruptura democràtica. De la lluita. De l'esperança. Del alliberament nacional i
social.
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Aquesta Segona Restauració monàrquica i borbònica que s'ha prolongat durant
tants anys es va iniciar als dos dies de la mort de Franco, en 1975, amb
l'imprescindible col.laboracio dels nacionalistes burgesos PNB, CIU,..... i dels
reformistes PS E, PCE..... Per això van posar en vigor la Constitució de 1978.
Pero en els últims anys el règim neofranquista ha entrat en una greu crisi.
L'exemple mes clar d'això ha estat l'abdicacio forçada de oan Carles de Borbó
que va ser l'hereu directe de Franco. Per això mateix insistim una i altre vegada
en l'anomenada "Segona Transició" , per mantenir viva altres quaranta anys el
sistema de poder de l'oligarquia espanyolista. Canviar tot perque res no canvii. !
Altre vegada!
En aquest context situem el procés independentista que s'ha desenvolupat
durant aquests últims anys a Catalunya, el neixement de la Republica Catalana i
especialment el referèndum de l'1 de octubre. Es el principi de la fi del
neofranquista, i per tant, el inici de la ruptura democràtica que no aconseguim
als anys 1973-1981. L'esperança d'aconseguir a la fi la llibertat nacional i social.
Per això, en opinió de l'HERRITAR BATASUNA, el surguiment de la Republica
Catalana independent te una gran importància, no només per al Poble
Traballador Catala, sino que tambe per a totes les Nacions i treballadores que
vivim sota el jou de l'Estat Espanyol, especialment per el Poble Treballador Basc,
i mes especialment tot i per a totes les abertzales i socialistes basques.
Com diem en el comunicat sobre els successos de Barcelona, Cambrils i
Alcanar: "molts interessos bruts i foscos es posaran en moviment en les pròximes
hores, dies, setmanes, volent afeblir, desviar i difuminar la lluita de alliberament
nacional i social del Poble Treballador Catala. Els enemics de Catalunya
intentaran aprofitar-se de l'ocasió amb ungles i dents per atacar al moviment
independentista y perjudicar el referèndum d'autodeterminació de l'1 de
octubre, especialment el nacionalisme espanyolista i tots els seus satel.lits".
Creiem que les setmanes passades han provat clarament el que s'ha dit per
nosaltres en aquest comunicat: " uan succeeixen atemptats sagnants e
implacables com aquest, la lluita de classes apareix en tota la seva força,
profunditat i complexitat" ya que volem analitzar el que esta succein a
Catalunya des del el punt de vista de la lluita de classes, especialment des del el
punt de vista de la Nació Basca, i fonamentalment des del punt de vista de la
Classe brera. Perque el nostre moviment, es a dir, HERRITAR BATASUNA, te un
caràcter de classe. Perque organitzem l'alliberament nacional, social i feminista
segons els interessos de la Classe brera.
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La Republica sempre ha sigut sinònim d'esperança per a totes les nacions i
Pobles Treballadors de l'Estat Espanyol. Pero no qualsevol Republica. En una
societat submergida en la lluita de classes, no existeixen conceptes neutres , tots
els fenòmens tenen un caràcter de classe. En aquest cas, sempre tenim que
preguntar: una Republica Burgesa favorable als capitalistes o una Republica
Socialista favorable a les treballadores La nostre opció es clara: estem a favor
de una Republica Socialista i Feminista, amb tot el nostre cor i el nostre cap. Aquí
i a Catalunya. Per això li volem expressar tota la nostre solidaritat militant a la
nació Catalana, especialment al Poble Traballador Catala i a les seves
organitzacions de classe patriòtiques i revolucionàries. En el referèndum de l'1 de
octubre es donarà un pas important a favor de la ruptura democràtica, i totes
les Nacions i Pobles Treballadors del Estat Espanyol hem d'ajudar i donar suport
amb totes les nostres forçes aquesta iniciativa, mobilitzant-nos als carrers i lluitan.
En l'història del Poble Treballador de Catalunya, en el camí del seu alliberament
nacional i social, han existit molts moments decisius. Entre d'altres: en 1 40,"La
Guerra dels Segadors", y el 17 de gener de 1 41, la proclamació de la Primera
Republica Catalana, fets que van facilitar enormement la independència de
Portugal. En els anys 1700-1715, tots els pa sos catalans juntament amb Aragó,
van portar endavant una guerra contra el rei Borbó Felip V, a favor del seus
drets i llibertats nacionals. En 1873, en temps de la Primera Republica Espanyola,
es va proclama l'Estat Catala. En 1909 el Poble Treballador Catala va fer una
vaga general contra la guerra colonial del Marroc. El intel lectual anarquista
Francesc Ferrer i Guardia va ser un de les nombroses víctimes assassinades per
la repressió. En 1917, la Classe brera Catalana va tenir una gran participació
en la Vaga General Revolucionària . El 14 de abril de 1931, Francesc Macià va
pronuncia aquestes paraules " proclamo la Republica catalana a l'espera que
els altres pobles d'Espanya es constitueixin com a Repúbliques, per formar la
Confederació Iberica ". Desgraciadament , la segona Republica Espanyola no
va reconèixer els drets de les nacions oprimides i el
d'octubre de 1934 el
president de la Generalitat Lluís Companys va haver de proclamar una vegada
mes l'Estat Catala. Per ordre del govern de la Segona Republica Espanyola, el
general espanyol Batet, va declara el estat de guerra a Catalunya, duent a
terme una repressió violenta , que va produir 74 morts i mes de 3000. detinguts.
En 193 -1939, el Poble Treballador Catala va portar endavant de forme heroica
la guerra contra el feixisme nacional-catòlic de Franco, juntament amb la resta
de Pobles Treballadors. I aquí i ara, en 017, va proclama la Republica Catalana
independent, per mitja del referèndum de l'1 d'octubre. Aquests ha estat el camí
cap a la llibertat.
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En situacions difícils , les catalanes han utilitzat dos característiques de la seva
cultura , "el seny" i "la rauxa", el sentit comú i l'intrepidesa. Nosaltres utilitzant les
paraules del anarquista Felix Likiniano i aprofitant l'expressió que va fer seva de
la Esquerra Abertzale ,els direm a les nostre amigues catalanes "biertan jarrai"per
que utilitzem al mateix temps els dos pols d'aquesta dialèctica , lluitan
intrepidament i amb prudència al mateix temps, com ho estan fent. Tenim molt
a aprendre les unes de les altres.
HERRITAR BATASUNA el reafirma la seva total solidaritat al Poble Treballador de
Catalunya. Una delegació del nostre moviment anirà a Barcelona, als actes de
la Diada del 11 de setembre, ha manifestar la nostre solidaritat internacionalista.
I fem una crida al Poble Treballador Basc perque expressi la seva solidaritat amb
Catalunya amb totes les seves forces, amb tots els mitjans e instruments al seu
abast, especialment mobilitzant-se al carrer juntament amb els ciutadans
catalans.
No ens hem de fer falses il.lusions. La historia ens ha ensenyat de manera
dolorosa com es el Regne de Espanya i la seva oligarquia, i com actua. Ens
dèien que tot es podria aconseguir " sense violència ,democràticament " . a ho
veurem ....... Només la lluita alliberes Euskal Herria, Catalunya i totes les altres
nacions oprimides. Només la lluita emancipes tots els Pobles Treballadors aixafats
pel capitalisme i el patriarcat.
La millor solidaritat es radicalitzar la movilitzacio per l'alliberament de Euskal
Herria, en el camí de la Republica Socialista i Feminista Basca de Navarra. Això
es, precisament, el compromís militant de tots els membres de l'HERRTAR
BATASUNA.
! Endavant la Republica catalana independent ! ! La lluita es el camí !
Visca Catalunya lliure!!!! Visca els Paissos Catalans lliures!!!!
Gora Euskal Herria askatuta, Errepublika Sozialista eta Feminista!!!!!
Sense desobediència no hi ha independència !!!! Movilitzacio popular!!!!!

Euskal Herria, a 7 de setembre
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