
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. El discurs antiimigració 

No és difícil trobar el discurs antiimigració al web oficial del Front Nacional de Catalunya, però encara 

menys en les discussions per Twitter dels seus militants. A continuació presentem uns punts que 

analitzen les principals característiques del discurs del FNC i que ens poden servir per combatre’l més 

encertadament. 

 

• La crítica principal al FNC és que divideixen constantment la classe obrera culpabilitzant els 

immigrants de no voler-se adaptar a la societat i a la cultura catalanes. La integració de les 

persones migrades a una cultura autòctona es produeix de forma natural quan aquesta cultura 

és hegemònica i de forma més o menys ràpida en funció de les facilitats que tenen aquestes 

persones per accedir al món laboral i de les polítiques d’integració de les institucions. És per 

això que les persones que arriben de fora per viure en pobles o ciutats on el català és hegemònic 

no tenen dificultats per adoptar-lo com a llengua d’ús en el dia a dia. En canvi, les persones que 

arriben de fora a poblacions o barris on el castellà és la llengua hegemònica, l’adopten com a 

llengua d’ús del territori. Aquest fet, naturalment, no converteix ni a uns ni a altres en 

immigrants amb més o menys voluntat d’integració, sinó que demostra una vegada més que 

els catalans necessitem un Estat propi que normalitzi l’ús del català arreu del territori i destini 

recursos a la protecció de la nostra cultura davant l’amenaça de la cultura espanyola. 

• Constantment associen en el seu discurs immigració amb delinqüència, cosa que s’ha 

demostrat en diverses ocasions, per exemple, per combatre el discurs de VOX, que és una 

relació falsa que es basa en tòpics i no en dades reals. 

• Justifiquen el seu discurs antiimigració dient que l’Estat Espanyol ha fomentat l’arribada 

massiva d’immigrants a Catalunya per debilitar la cultura catalana, afirmació que només es 

fonamenta en el fet que Catalunya és una de les comunitats autònomes amb més percentatge 

de gent nouvinguda. Si volen afirmar que el fenomen migratori és una arma de l’Estat Espanyol 

contra el poble català, que ho demostrin. Mentre no aportin proves que confirmin aquesta 

acusació, l’únic que fan és fomentar la criminalització d’una part de la classe treballadora a 

través d’idees falses. Catalunya rep més migració pel fet de tenir una factors que actuen 

d’efecte-crida per a la migració. Cal recordar que Catalunya ha estat terra d’acollida de fluxos 

migratoris des de fa molts anys. Fenomen que s’accelerà el primer terç del segle XX i que 

després de la Guerra Civil s’intensificà de manera decisiva. 

• En el seu discurs utilitzen el clàssic “primer els de casa”, dividint una vegada més la classe 

treballadora. Pels marxistes, no hi ha treballadors de primera i de segona i la nostra lluita vol 

emancipar el conjunt la nostra classe; és per això que ens oposem totalment a qualsevol intent 

de fer polítiques discriminatòries per raó d’origen. 

 

 



2. Robatori del nom de l’organització 

Aquest petit partit xenòfob català ha pres com a nom les històriques sigles del Front Nacional de 

Catalunya. Com a hereus de la lluita del FNC cal que en denunciem el robatori. Els anys 30 del segle XX 

l’independentisme català es trobava dividit en diverses petites organitzacions. A grans trets, tres varen 

ser les destinacions del que aleshores s’anomenaven separatistes. Una part de l’independentisme 

acabà en les rengles d’Esquerra Republicana de Catalunya. Una altra part, el Partit Català Proletari 

(independentista i comunista) fou un dels fundadors del Partit Socialista Unificat de Catalunya. La 

darrera part s’integrà en el FNC. A finals de 1939 i principis de 1940 es fundà a l’exili parisenc el FNC 

amb militants independentistes. 

 

Just acabada la Guerra Civil, els militants del FNC es concentraren en derrotar l’amenaça del feixisme 

(començava la II Guerra Mundial) per tal de propiciar la intervenció dels exèrcits aliats a Espanya per tal 

de derrotar el feixisme pròpiament espanyol, el Franquisme. Així doncs el FNC s’especialitzà en tasques 

d’intel·ligència, en activisme en el si de la resistència francesa i teixint una xarxa de camins als pirineus 

per tal d’ajudar a l’evasió de persones que volguessin creuar la frontera. 

 

El compromís del FNC amb l’antifranquisme fou sostingut i mai interromput. Tot i la reduïda base 

militant amb la que comptava cal atorgar al Front el mèrit de reemprendre la lluita catalanista sota la 

dictadura del general Franco. Oscil·lant entre l’exili i l’interior del país el FNC va ser capaç d’atraure noves 

fornades de militants antifranquistes especialment interessants en la qüestió nacional catalana. Tant 

és així que a finals dels anys 60 comptava en el seu si amb una base de jove militància molt dinàmica i 

disposada a la lluita per tots els mitjans. El 1968/1969 es va produir una escissió dins el FNC d’on va 

sorgir el Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans. El PSAN representa la gènesi del 

nostre moviment en els termes actuals (marxista i amb visió del conjunt de la nació: PPCC). O dit d’altra 

manera, La Forja recull una de les herències del PSAN, concretament la que més endavant esdevindria 

PSAN-Provisional i Independentistes dels Països Catalans (IPC). En conseqüència parlar del FNC és 

parlar de la nostra pròpia història. 

 

A redós del FNC s’impulsà la lluita armada a través de la seva “Secció Tècnica”, coneguda pels aparells 

repressius de l’Estat com a Exèrcit Popular Català (EPOCA). Bona part de la militància d’EPOCA va 

engruixir les files de Terra Lliure, una altra de les organitzacions que connecta amb la nostra pròpia 

història com a moviment polític. 

 

 

 

 

 



3. Altres consideracions i diferències amb les posicions de La Forja –  

Jovent Revolucionari 

• La nació com a construcció social vs nació com a essència. Els marxistes entenem la nació com 

una construcció social, que evoluciona i muta constantment, influenciada -entre d’altres- per 

les migracions. Per això rebutgem que s’hagin de recuperar elements que havien format part 

de la nostra nacionalitat en algun moment i que s’han perdut. Ens referim a afirmacions de 

caràcter nostàlgic del discurs del FNC com: “amb la voluntat d’aglutinar tothom que vulgui viure 

en una societat més justa, d’acord amb la manera de ser tradicional catalana, recuperant la 

vigència dels usos i costums propis del país, que tant ens ajudaren en el passat a superar les 

adversitats més dures”. La nació catalana presenta les seves característiques i idiosincràsia 

actuals fruit de segles d’evolució històrica. Així doncs la idiosincràsia catalana no és quelcom 

determinat per una determinada essència. Com a marxistes rebutgem tota visió essencialista 

del fet nacional. 

 

• Apel·len constantment al conservadorisme, de forma més o menys directe, volent recuperar -

encara que no expliciten de quina forma- el cristianisme:  “propugnem recuperar els conceptes 

d’ètica, ordre i disciplina, propis i característics del poble català” o “Tot respectant la laïcitat de 

l’estat s’han de reconèixer d’una manera inequívoca les arrels cristianes de la cultura catalana.” 

La Forja – Jovent Revolucionari rebutgem qualsevol interpretació idealista, basant-nos en el 

materialisme marxista. La tradició idealista propugna un món separat i superior al nostre, un 

món suprasensible, immaterial i etern. Però nosaltres, recollint la tradició materialista, ens 

basem en la idea que primer va existir la matèria i aquesta va donar origen a les idees. Per tant, 

ha quedat sobradament demostrat en múltiples disciplines científiques que va ser l’home qui 

va crear la divinitat, i no a l’inrevés. El materialisme és l’esmena a la totalitat de l’existència de 

Déu, i en conseqüència del cristianisme.  

 

• Utilitzen l’independentisme màgic com a solució al conflicte nacional, sense cap tipus 

d’estratègia ni línia d’actuació política: “Propugnem la declaració unilateral de la independència 

de Catalunya sense esperar el permís de tercers, constituint-nos immediatament en una 

república catalana lliure.” Bona part de l’independentisme veu en el FNC un partit atraient pel 

fet de representar un independentisme més “ferm”, que no s’atemoriria a l’hora d’implementar 

la República. Es tracta d’un anàlisi infantil. La Forja – Jovent Revolucionari vam analitzar 

(novembre de 2018) les raons per les quals no vam assolir la formació de la República Catalana 

després de la declaració de Carles Puigdemont, anàlisi que es pot trobar al web de l’Organització. 

 

 

 



• Negació de la lluita de classes i defensa de la petita i mitjana burgesia: “tindrem com a un dels 

objectius principals la defensa de l’empresa catalana, en especial la petita i la mitjana, com a base 

del teixit social català que genera cohesió i equilibri territorial”. A més, ometen constantment 

l’anàlisi de classe quan tracten la qüestió migratòria, portant-la al terreny de l’ètica i tractant-la 

de forma liberal: “Unes arrels que actualment són menystingudes per una part de la societat que 

ha estat acollida i que rebutja reforçar-les.” El Moviment Català d’Alliberament Nacional és un 

moviment que porta inserida la lluita de classes en la seva dinàmica. O dit d’altra manera: És la 

forma que la lluita de classes en la nació -oprimida- catalana. L’independentisme té un 

component transversal. Però dins aquesta àmplia aliança transversal cal que les classes 

populars, organitzades a través de la unitat popular, prenguin el lideratge a l’hora d’assolir la 

ruptura amb l’Estat espanyol i la construcció d’una República socialment avançada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


