Declaració sobre l’avançament electoral a
Catalunya y sobre el procés de secessió
Aprovat per la Comissió Executiva del P-LIB català
i ratificat pel Comitè Executiu Federal

El Partit Llibertari(1) (P-LIB) considera que el nou avançament electoral, anunciat amb
tanta antelació pel president Mas, implica un nou ajornament del debat polític necessari per
resoldre els principals problemes de la societat catalana i es limita a atendre el que, segons
l'últim informe del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), constitueix un problema de menor
importància: el del marc de «relacions amb Espanya». Segons l'esmentat informe, els principals
problemes de la societat catalana són «l'atur i la precarietat laboral, la insatisfacció amb la
política i el funcionament de l'economia», problemes que no disten molt dels que també el
conjunt de la ciutadania espanyola ha considerat més urgents en l'últim baròmetre del Centre
d'Investigacions Sociològiques (CIS), que són literalment «l'atur, la corrupció i el frau» i «els
problemes d'índole econòmica». Per això, el P-LIB recrimina a Mas i Rajoy la seva actitud i
considera que s'haurien d'haver centrat en solucionar aquests problemes. La qüestió de la
sobirania, que també preocupa a molts catalans segons l'esmentat informe del CEO, s'hauria
d'haver atès d'una manera seriosa i apropiada, com ha fet ara el Regne Unit en el cas escocès.
El Govern d'Artur Mas (CiU) ha fracassat en la gestió ordinària de la Generalitat tant com el
Govern de Mariano Rajoy (PP) ho ha fet al Govern d'Espanya, i tots dos són coresponsables de la
irresolució del problema i de la crispació generalitzada que ha desembocat en la convocatòria
d'aquestes eleccions anticipades. Tots dos han abandonat les seves responsabilitats i han
utilitzat el «procés de secessió» com a cortina de fum, per ocultar així parcialment els seus
fracassos. La societat civil de Catalunya està cansada ja de la crisi i de l'excepcionalitat
permanent a la qual s'ha vist arrossegada, i que ara es prorroga nou mesos més. Aquesta
excepcionalitat intenta amagar la greu situació que travessen Catalunya i la resta de l'Estat en
les qüestions més importants: la corrupció extrema i generalitzada, la caiguda de la confiança
ciutadana en les institucions, la pèrdua accelerada de drets civils i llibertats públiques, l'asfíxia
de l'economia per l'intervencionisme salvatge i pels impostos abusius, i unes taxes d'atur
senzillament insuportables. El P-LIB fa una crida a totes les forces polítiques amb representació
al Parlament, així com al conjunt de la societat catalana, a atendre aquests problemes, en lloc

d'ignorar-los per impulsar o impedir el procés de secessió, perquè cap d'ells desapareixerà per
si sol ni aconseguint la independència, ni mantenint el marc actual, ni en un escenari de
recentralització.
Malgrat que és legítim preferir un marc estatal a un altre, els liberals llibertaris pensem
que el que és realment important no és quin Estat sinó quant d’Estat tenim, i la nostra aposta
és pel mínim possible, amb independència de quin sigui. La submissió de cada individu de
Catalunya a un Estat català no serà, per si mateix, ni millor ni pitjor que la seva submissió a
l'Estat espanyol. El que els catalans necessitem és molt menys Estat, sigui quin sigui: menys
ingerència en les nostres vides, menys enginyeria social, menys dirigisme cultural, menys
corrupteles, menys impostos i taxes, menys costos i traves per emprendre, menys dualitat
laboral, menys repartiment polític de subvencions i privilegis; en definitiva, menys usurpació
de les decisions que cadascun de nosaltres podria prendre per si mateix però que es troben
segrestades per alguna de les dues elits estatistes enfrontades: la nostra pròpia o la central. La
casta política independentista i la casta política centralista es barallen principalment per
poders que cap d'elles no hauria de tenir, perquè corresponen a cada ciutadà.
El P-LIB es reafirma punt per punt en el seu document polític del 21 de setembre de 2012,
aprovat per unanimitat tant del Comitè Executiu Federal, format per afiliats de tot l'Estat, com
de l'Executiva catalana del P-LIB. Seguim qüestionant tots els nacionalismes, inclosos el català i
l'espanyol, perquè el nacionalisme no és més que una forma particularment nociva i virulenta
de collectivisme. Som escèptics davant els mites nacionals, siguin quins siguin, i denunciem
que la seva propagació sempre té objectius polítics i tendeix a generar encara més Estat.
Afirmem novament el principi llibertari d'autodeterminació i el consegüent dret de secessió,
però no de les nacions —ents en què no creiem—, sinó de qualsevol grup de població suficient i
delimitat que la decideixi majoritàriament. Creiem, com els principals exponents històrics i
actuals del llibertarisme polític i els més prestigiosos economistes defensors de la llibertat de
mercat, especialment de l'Escola Austríaca d'Economia, que és positiu trossejar territorialment
els Estats perquè cadascun d'ells sigui menys poderós davant els seus ciutadans, i que seria
millor una Europa amb centenars de petits Estats competint per l'assentament de persones i
empreses. Afirmem que els processos de concentració territorial en Estats cada vegada més
grans i la consegüent uniformització cultural han estat un error generalitzat al nostre
continent. Denunciem per igual als qui impedeixen avui la secessió des de Madrid i als qui es
preparen ja per impedir-la demà des de Barcelona, emprant en tots dos casos la lògica
obsoleta, autoritària i antiindividu de l'Estat-nació. A diferència dels hipòcrites que tant
abunden al nacionalisme català, els qui de veritat defensem el dret de secessió no ho fem
selectivament sinó amb totes les seves conseqüències i per a tothom.
Tal com expressa l'esmentat document del P-LIB, apostem per solucionar el problema
català —i de passada, els altres problemes territorials de la resta de l'Estat— mitjançant un nou
marc autèntica i plenament federal, en què les parts de la federació comptin de veritat amb
les més altes cotes d'autogovern polític i fiscal. Pensem que d'aquesta manera es podrien
assolir les aspiracions d'una part substancial de la societat catalana, però amb un cost polític,
social i econòmic molt inferior per a tothom. No té res a veure aquesta proposta amb la del
PSC i altres conversos d'última hora al federalisme, que en el fons plantegen una simple
pròrroga del sistema autonòmic, merament ampliat. Però, en qualsevol cas, som conscients
que la nostra proposta pot estar ja superada pels esdeveniments. Vam ser el 2012 dels primers
en demanar que es consultés a la societat catalana, com a Escòcia. Però aquí cap dels dos
bàndols va saber estar a l'altura. Els uns van impedir un referèndum de veritat i després van
qüestionar cínicament la consulta que es va fer; i els altres es van llançar a una consulta sense
garanties que no va merèixer la participació massiva dels electors. Demanem novament que es

faci una consulta de veritat per saber realment què vol la majoria dels catalans, i no creiem
que les eleccions pseudoplebiscitàries de Mas i Junqueras puguin complir aquest paper. El PLIB, malgrat el creixement sostingut de la seva afiliació i de la seva consolidada estructura
organitzativa a Catalunya, ha decidit no participar en aquests comicis per no estar encara
preparat per presentar una candidatura capaç de vèncer les traves duríssimes del sistema per
obtenir representació parlamentària. La nostra política és alternativa tant a l'estatisme
nacionalista espanyol com a l'estatisme nacionalista català, i atès que cap altra candidatura
defensarà les idees de la Llibertat, el P-LIB no demanarà el vot per a cap d'elles.
Mentre que els assumptes importants s'ajornen irresponsablement, Catalunya es debat
entre dos futurs polítics. Doncs bé, tant si la societat catalana vol majoritàriament seguir
vinculada a Espanya, com si opta per escindir-se i constituir un Estat propi, els liberals
llibertaris catalans, organitzats en el P-LIB, seguirem treballant sempre per la sobirania que
ens importa: la de cada persona. Seguirem defensant el dret superior i inalienable a
l'autodeterminació individual. Seguirem impulsant, a tots els nivells i a tot arreu, la visió
federal de la política territorial, encara que també seguirem respectant l'opció de secessió de
qualsevol collectivitat territorial en qualsevol lloc del món. I, sobretot, seguirem lluitant per
menys Estat i més Llibertat.
Barcelona, 19 gener 2015

NOTAS
(1)
A la data d'adopció d'aquest document, la formació política era el Partit de la Llibertat Individual (P-LIB), que el
2015 va passar a Partit Llibertari (P-LIB), adaptant-se en consonància el text del document.

