Per dignitat democràtica, amb Memòria Històrica i contra la corrupció: III
REPÚBLICA
El 14 d’abril celebrem el 89è aniversari de la proclamació de la II República Espanyola. Aquesta
etapa, convulsa però plena de conquestes democràtiques i socials que van permetre millorar la
qualitat de vida de la ciutadania espanyola, es va veure repentinament truncada a causa d’un cop
d’estat recolzat per l’extrema dreta d’arreu d’Europa i les elits econòmiques i eclesiàstiques. El cop
d’estat, que no va triomfar i va desembocar en una sagnant guerra entre el bàndol que defensava el
legítim govern de la II República i els sublevats recolzats pel nazisme i el feixisme de Mussolini, es
tractava d’un moviment estratègic per evitar que el govern del Front Popular tirés endavant la seva
agenda social. Els suports dels règims nazi i feixista van ser un factor determinant per la victòria
del bàndol franquista en la Guerra d’Espanya, i també pels posteriors quaranta anys de dictadura.
La mort del dictador Franco va obrir les portes de nou a la democràcia, però amb mancances
heredades d’aquells anys. Espanya no va tornar a esdevenir una República, sinó una Monarquia
parlamentària encapçalada pel successor Joan Carlos I de Borbó, que va ser designat pel mateix
dictador abans de la seva mort.
La restauració de la monarquia a Espanya té les seves arrels en l’època més fosca de la nostra
història recent. A més, el fet que el cap d’estat no sigui escollit democràticament és un anacronisme
sense sentit i un dèficit democràtic. És oportú, per la rellevància i responsabilitat del càrrec que es
desenvolupa, que sigui el conjunt de la ciutadania qui triï la persona que ha d’exercir aquestes
funcions, i no pas que sigui una posició que s’hereta per via sanguinea. Tenir un cap d’estat escollit
democràticament també permet donar eines a la resta d’institucions i a la ciutadania per fiscalitzar
i, si s’escau, posar en dubte la conveniència i qualitat de la tasca que s’està duent a terme. La
protecció que gaudeix la Casa Reial és totalment desproporcionada, limita la llibertat d'expressió
de la ciutadania i permet a la família reial abusar dels seus privilegis i poders pel seu propi benefici
pràcticament al seu lliure albir.
Recentment s’han descobert nous casos de corrupció en què hi està implicat l’anterior rei
d’Espanya, Joan Carles I: l'exmonarca tenia un compte a un banc suís a nom d’una fundació amb
seu a Panamà, i hi va rebre donacions de l’elit política i econòmica d’Aràbia Saudita per valor de
centenars de milions d’euros. La Casa Reial, lluny de prendre accions al descobrir aquests fets, ho
fa exclusivament quan arriben a la ciutadania, demostrant així el seu tarannà hipòcrita. I es que tot
i que n’estava al corrent des de molt temps abans, no va ser fins que es va fer públic aquest escàndol
que l’actual rei, Felip VI, va retirar les retribucions al seu pare i va renunciar a la seva herència.
Joan Carles I va rebre aquests diners quan era cap d’estat, cal que ens preguntem al servei de qui
“treballa” la casa reial: de més de 47 milions d’espanyols i espanyoles o bé dels interessos geopolítics
i econòmics de les elits de l’Aràbia Saudita. Com milers d’espanyols i espanyoles que van participar
a les casserolades el mes passat, denunciem la corrupció de la corona espanyola.
Necessitem que s’habilitin eines de fiscalització i millora democràtica per garantir el correcte
desenvolupament de qualsevol activitat de representació. El cap d’estat no n'és una excepció, i que
qui n’ocupi el càrrec sigui una persona escollida democràticament és el primer pas per aconseguirho. Per dignitat democràtica, per respecte als valents i valentes que van defensar el legítim govern
de la II República Espanyola, i també per trencar amb un dels vestigis del règim franquista,
VOLEM LA III REPÚBLICA JA!

