Andreu Nin
Un revolucionari català, ibèric i universal. Andreu Nin (1892-1937) simbolitza les arrels de la terra treballadora
des del compromís revolucionari. Va exercir de secretari general de la CNT i de la Internacional Sindical
Roja, regidor de la ciutat de Moscou i secretari polític del POUM, també conseller de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
Nin (Oposició d'esquerres espanyola, Esquerra Comunista espanyola) i Maurin (Federació comunista
Catala-Balear, Bloc Obrer i Camperol) varen gosar aplegar a vàries de les tendències de la III Internacional en
la unificació marxista. El nom de Nin, Maurín i del POUM són una component vital del procés revolucionari
espanyol i català. Nin i Maurín aconseguiren desenvolupar una estratègia fonamental pel futur revolucionari
dels nostres països.
La seva aportació viva és sobre el lloc revolucionari de la classe treballadora, la relació entre les llibertats i les
demandes democràtiques (terra, laïcitat, República, Nació) i les revolucionàries, la necessitat d'enfocar el fet
nacional des de la concepció de Repúbliques i unions lliures, amb l'experiència recent de la gran revolució de
l'octubre soviètic. Maurín expurgava les experiències autòctones, el municipalisme revolucionari, per
aconseguir una estratègia i una visió que, tot i bevent de les revolucions burgeses francesa i la soviètica obrera
camperola de Rússia amb les lliçons del marxisme, signifiqués la fórmula genuïna revolucionària espanyola i
catalana.
L'herència revolucionària i l'esperit profondament crític del POUM perviu en l'imaginari col·lectiu. El POUM
va ser aniquilat per voler seguir el procés revolucionari quan els grans poders tenien altres projectes per
Espanya. Uns aniquilar el procés democràtic treballador amb l'aixecament nacional feixista de Franco,
patrocinat per Hitler i Mussolini; altres al supeditar la revolució espanyola a la diplomàcia del Kremlin d'Stalin
d'entesa i supeditació a les democràcies burgeses europees i a intentar evitar l'enfrontament amb el nazisme
militarista de Hitler. La concepció del socialisme en un sol país, junt a prioritzar etapes democràtiques en els
altres països, va fer estralls a Rússia i va contribuir a enterrar la revolució espanyola.
El 16 de juny de 1937, Andreu Nin, juntament amb altres dirigents, va ser detingut i assassinat en el
marc de les purgues comandades des del Moscou estalinià. Aquest any la Fundació Andreu Nin fa un
reconeixement públic a Andreu Nin en el Parlament de Catalunya, serà el 17 de juny a les 18,00 h a
la Sala Gran d’Actes del Parlament.
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