
Bon vespre, 

observo amb preocupació el caire que pot adquirir un debat que, dissortadament, s'ha obert 

en un moment inoportú. Em refereixo a la possibilitat de canviar el nom de Federalistes 

d'Esquerres en el marc de la propera assemblea i a les reaccions adverses que, en cas de 

produir-se, n'hi hagués. Però també a la possibilitat, molt més plausible, de generar un 

rebombori innecessàriament i acabar fent, tots plegats, un pa com unes hòsties. 

 

Potser fa uns mesos vivíem un clima diferent, més procliu a un debat serè i constructiu a 

l'entorn d'un possible canvi de nom. De fet, aquest debat el vam encetar d'alguna manera, 

sense esdevenir un tema nuclear, però sí de gran interès. Ara bé, la deriva del clima polític 

arreu em fa considerar que no és el moment de canviar el nom, ni tan sols de pensar en tal 

possibilitat, per les següents raons: 

1- La victòria dels socialdemòcrates alemanys a les seves eleccions i la possibilitat d'obrir una 

nova etapa d'expansió de les forces polítiques i governs progressistes a Europa. Dir-se 

d'esquerres potser tornarà a "cotitzar en el mercat". 

2- La necessitat de ser cada cop més bel·ligerants amb les dretes extremes i extrema dreta. 

Observem la puixança d'un personatge com Zemmour a França o l'impresentable ocupació de 

la seu sindical a Itàlia per part dels feixistes. 

3- El reforç del PSOE amb el seu congrés i la valoració a l'alça de la vicepresidenta Yolanda Díaz. 

4- La dretanització del PP cada cop més marcada, amb un bloqueig antidemocràtic de la 

renovació d'organismes de l'Estat. 

5- L'antieuropeisme de l'independentisme català i el seu acostament (evident a JxC) a postulats 

reaccionaris com els exhibits pel govern polac. 

L'escrit impulsat per un soci de l'entitat em va semblar que anava en aquesta línia i per això 

vaig recolzar-lo. Que arribés a la direcció de Federalistes el neguit sentit per un grup de socis i 

sòcies, entès com una eina d'expressió d'ús intern, no em va semblar gens inoportú. Crec 

sincerament que la Junta hauria de ser molt clara de cara a l'Assemblea i postular un 

posicionament inequívoc que ara, això de canvis de nom, no toca. Ara bé, tampoc no escau, al 

meu entendre, que l'escrit sigui publicat enlloc. 

 

En definitiva, una certa ambigüitat d'una banda, i el soroll des d'una altra, poden comportar 

que alguns mitjans i sectors interessats en el desprestigi del federalisme i del que Federalistes 

representem, s'acarnissin amb nosaltres i ens desacreditin a la plaça pública. 

 

Tornem les coses a lloc. Movem fitxa tots plegats per no fer-nos mal tot just quan ser 

Federalista i d'Esquerres pot ser més "sexy" que no pas fa sis mesos o sis anys. 

 

Cordialment, 

Salva Redón 


