
 
 
FEDERALISTES D’ESQUERRES, MÉS QUE MAI 
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Ara fa 9 anys, la Crida a la Catalunya Federalista i d’Esquerres va fer que el Teatre Goya 

de Barcelona es quedés petit. D’aquí un any celebrarem el desè aniversari d’aquell 

esdeveniment entranyable, d’on sorgeix Federalistes d’Esquerres. 

La nostra associació no va néixer aquell dia exactament, sinó que va ser fruit d’una 

reflexió extensa, però enfonsa les arrels en aquell acte i el manifest que el va motivar, 

sota el missatge clar de ser una crida “a la Catalunya federalista i d’esquerres”. El nom 

de l’associació és el principal missatge, defineix la nostra naturalesa, és una marca 

prestigiosa i valuosa, ha creat comunitat i està a les antípodes de ser una càrrega que 

calgui treure’s de sobre; el nom és el senyal d’identitat que defineix l’essència dels 

col·lectius, especialment en la societat d’avui dia on la competència per l’atenció de la 

gent és molt intensa. 

Federalistes d’Esquerres, com a tal, ha aconseguit coses molt importants: un 

documental de qualitat finançat des de baix, actes de tota mena i a tot arreu i també en 

col·laboració, aliances amb altres associacions federalistes a Espanya i Europa, evitar 

trampes en la data electoral, preocupar seriosament els nostres adversaris… Després 

d’uns anys d’actuació, està bé que es replantegi coses i intenti millorar el seu 

funcionament, però sense alterar la seva naturalesa. De fet, no és per casualitat que 

som amb escreix l'associació federalista més gran d’Espanya i també entre les d'Europa, 

no tan sols perquè estem motivats pel ‘conflicte català’ sinó també perquè som 

federalistes i d’esquerres.   



El temps ens ha donat la raó, i avui l’independentisme ha fracassat i el federalisme 

avança. Però seria ingenu pensar que la feina del federalisme d’esquerres s’ha acabat. 

Al contrari, més que mai el sobiranisme intenta fer-se passar per progressista de forma 

fraudulenta. La nostra prioritat ha de ser guanyar aquest debat, especialment entre la 

joventut, i seguir treballant per posar de manifest (com era l’objectiu de l’acte del Teatre 

Goya) que és un oxímoron ser sobiranista i d’esquerres i que és absurd ser d’esquerres 

i no ser federalista. 

Podem col·laborar i potenciar fins i tot la nostra col·laboració amb altres que no siguin 

d’esquerres com hem fet des dels inicis i com ja aconsellava l’Altiero Spinelli, però també 

com hem fet des dels inicis, sense aigualir la nostra naturalesa que veu el federalisme 

com un complement necessari d’una societat més justa i igualitària i que assoleixi amplis 

drets civils i ambientals. La nostra marca i el nostre missatge principals són més 

importants que mai. Si hi ha sectors federalistes de centre o de dreta a Catalunya es pot 

treballar per col·laborar amb ells, però no sembla que en aquests moments siguin 

sectors significatius que ens obliguin a canviar la nostra identitat, avui àmpliament 

reconeguda, tot i amb totes les nostres possibles limitacions. 

Per això fem una crida a tothom a reafirmar el seu compromís amb Federalistes 

d’Esquerres, o afegir-s’hi si encara no hi són i poder fer, després d’aquests anys de lluita 

compartida, una gran celebració-festa de l’esquerra federalista d’aquí un any en el desè 

aniversari de l’acte del Teatre Goya. 

 


