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E l 12 d’abril de 1931 es van celebrar a Espanya unes eleccions municipals, on les forces 
republicanes i progressistes van guanyar clarament a les forces monàrquiques i reacci-

onàries. Dos dies després, el 14 d’abril de 1931, el rei Alfons XIII abdicava i es proclamava la 
Segona República, en un ambient festiu i pacífic que contrastava fortament amb l’ambient de 
l’època d’entreguerres a Europa, on ja governaven el nazisme a Alemanya i el feixisme a Itàlia, 
fruit de la crisi global de l’imperialisme, les ferides de la Primera Guerra Mundial i la gran crisi 
econòmica del Crack de 1929.

L’adveniment de la República no va suposar, només, un canvi en l’estructura administrativa i 
del cap d’estat, sinó que va ser l’inici d’una democratització i modernització profunda de la 
societat i del conjunt dels pobles d’Espanya.

El dret a vot de les dones, l’escola pública i laica, la llibertat d’expressió, la llibertat de premsa, 
la llibertat de sindicació, la llibertat de manifestació, la llibertat d’associació, la separació de 
poders entre església i estat, la redistribució dels recursos econòmics i el servei de l’economia 
a l’interès general, el dret al subsidi d’atur... són alguns dels avenços socials i democràtics que 
van quedar reconeguts a la Constitució republicana de 1931.

Per Catalunya va suposar el primer reconeixement contemporani de les seves institucions de 
govern com a realitat nacional, a través del primer Estatut d’Autonomia de 1932, que establia 
el marc d’acció del govern de la Generalitat.

És la plasmació en drets i polítiques públiques d’aquests valors republicans -la llibertat, la igualtat, 
la fraternitat, la justícia social, la laïcitat, el reconeixement de la realitat plurinacional dels pobles 
d’Espanya, entre d’altres-, el que EUiA reivindica com a millor llegat del període republicà, 
així com la posterior lluita heroica de milers d’homes i dones, durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista, per mantenir viva la seva memòria i per recuperar els drets socials i nacionals 
perduts ençà del cop d’estat feixista del 18 de juliol de 1936, que va enderrocar la República.

La proposta política d’EUiA, una República Catalana lliurament federada a la resta del po-
bles de l’Estat espanyol, en el marc d’un estat plurinacional social i democràtic, entronca 
plenament amb aquests valors i les tradicions republicanes i d’esquerres a Catalunya.

Valors, tradicions i experiències que reivindiquem avui més que mai quan, sense voler es-
tablir comparacions històriques sempre complexes, noves amenaces a la democràcia i les 
llibertats retallen els drets socials i nacionals que tantes lluites han costat. 

La judicialització del conflicte català, conseqüència directa de no voler abordar políticament 
l’esgotament del marc constitucional de 1978, està fent involucionar l’estat de dret i democrà-
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tic a Espanya fins a límits desconeguts a la Unió Europea, amb acusa-
cions judicials i empresonaments preventius per delictes gravíssims que, 
segons el parer d’un gran nombre de juristes de tots els pensaments, no s’han 
produït en cap grau. En el mateix sentit, l’aplicació de l’article 155 de la Consti-
tució espanyola feta pel govern Rajoy ha estat un abús de dret que ha aniquilat 
l’autogovern de Catalunya, l’única institució republicana que es va recuperar en la 
Transició abans d’aprovar-se la Constitució de 1978. 

Així mateix, els atacs als drets socials continuen minant les bases de l’estat del 
benestar, i en especial el sistema públic de pensions, el nou gran objectiu del capi-
talisme financer.

És per aquesta raó, amb convicció en els valors republicans, que EUiA cridem a participar a 
les activitats commemoratives del 87è aniversari de la proclamació de la Segona Repúbli-
ca arreu de Catalunya, així com a les mobilitzacions en defensa de les pensions públiques, i a la 
del 15 d’abril en favor dels drets, les llibertats, la democràcia i la convivència a Catalunya.

Visca la Llibertat, la Igualtat i la Fraternitat!
Visca la República!


