
Benvolguts amics i amigues de Federalistes d'Esquerres, 

 

Moltes gràcies per la invitació a assistir a l'assemblea general extraordinària. Faré tot el que 

pugui per ser-hi. Volia aprofitar, a més, per agrair-vos la vostra tasca en redactar aquest 

document, i contínuament en mantenir viva l'entitat, en la que he tingut el privilegi de 

compartir alguns escrits que han tingut bona difusió. Dit això, voldria també compartir 

amablement una reflexió al voltant de la proposta que es fa al document "Nou Horitzó" al 

respecte del nom de la nostra organització.  

 

Tot i que trobo que el document té una gran qualitat i mostra tota la feina que s'ha fet en 

contactar els socis (m'hi incloc), penso que l’apel·latiu "d'Esquerres" segueix essent vital per la 

nostra marca, i substantiu per la nostra missió. D'una banda, penso que el nostre èxit fins ara - 

com molt bé recolliu en el document - acredita que aquest nom no ha estat mai un obstacle 

per al nostre creixement i per a la nostra vitalitat en la societat civil.  

 

D'altra banda, penso que un element clau de la missió inicial que vam donar-nos com a 

organització és associar íntimament l'esquerra a Catalunya amb el federalisme com a filosofia 

política - i penso que aquesta missió encara està lluny de concloure, tot i els nostres èxits 

col·lectius, ja que, com a mínim, 42 diputats de l'actual Parlament de Catalunya (entre ells, 

l'actual President de la Generalitat) es declaren obertament d'esquerres i sobiranistes, la qual 

és precisament la incongruència que busquem combatre amb el nostre activisme cívic. Per 

tant, penso que és patent que queda camí per fer en reforçar el federalisme com a única via 

possible de l'esquerra en el nostre temps, que aquesta és una missió que no podem 

abandonar, que perdre l'apel·latiu podria enviar un senyal inconsistent amb aquesta 

importantíssima missió, i que ningú està millor posicionat que nosaltres per completar aquest 

importantíssim repte.  

 

Per últim, i purament a nivell lingüístic, penso que l’apel·latiu "d'esquerres", si bé reforça la 

idea que l'esquerra no pot ser altra cosa que federalista, no convida a entendre que no pugui 

haver-hi federalistes de centre-dreta o d'altres indrets de l'espectre polític. Ben al contrari, 

penso que ens dona força al concentrar un discurs solvent i ben connectat en el nostre espai, 

que podria quedar diluït en l'esforç de donar cabuda a corrents que, d'altra banda, no sembla 

que tinguin prou entitat avui dia a Catalunya com per merèixer que renunciem a aquest ideari 

progressista. Seria molt "maco" - si em permeteu l'expressió - veure com sorgeix una entitat 

per avançar el federalisme liberal o conservador en el nostre àmbit territorial, amb un discurs 

propi, i que mai fos percebuda com un intent "d'inocular" el nostre ideari "artificialment" en 

aquelles zones de l'espectre ideològic. Podríem, fins i tot, fer ús de la nostra ideologia i 

"federar-nos" amb una entitat com aquella, de manera que compartíssim alguns elements i 

tradicions, però fóssim lliures de discrepar i fer activisme de manera separada, com 

probablement calgui per desenvolupar una activitat coherent i amb força en el seu contingut.  

 



Espero que rebeu aquesta reflexió com una contribució plena d'afecte per la nostra entitat, i 

carregada de respecte per la gran tasca que feu com de passió per allò que representem. No 

puc sinó donar-vos les gràcies de nou per mantenir aquesta organització que tants anomenem 

"casa nostra" viva.  

 

Una molt afectuosa salutació, 

 

Gonçal Berastegui Canosa 

 


