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12 dʼoctubre: res a celebrar, molt pel què lluitar

El 12 dʼoctubre és festa, però què és celebra?
Des de la dreta espanyola volen reivindicar que és la festa de la hispanitat, de “lo es-
pañol”. Per altres sembla que hauríem dʼestar en contra de la celebració per catalans, 
perquè tenim les nostres pròpies festes. Però és més greu que això. No sʼhauria de cel-
ebrar ni a Catalunya, ni a Espanya. I és que el que es commemora el 12 dʼoctubre és 
lʼinici de la invasió dʼAmèrica, és com si als Estats Units convertissin en festa nacional el 
dia que van arribar a lʼIrak, o més encara a Alemanya continuessin celebrant el dia que 
van arribar a Paris.

El 12 dʼoctubre de lʼany 1492 la Monarquia Hispànica inicià la “Conquista” del conti-
nent americà. La combinació del fanatisme religiós, del militarisme i de les malalties van 
contribuir a liquidar els sistemes dʼorganització social, cultural i econòmic de les nacions 
ameríndies. Lʼextermini, la submissió i lʼaculturació són les diferents fases del genocidi 
històric sofert pels amerindis.

El 12 dʼoctubre té una vigència i un signifi cat: lʼextermini de milions dʼéssers humans i les 
conseqüències posteriors que han patit els pobles indígenes americans com la pèrdua 
dʼidentitat i el saqueig dels seus recursos. Malgrat el vernís democràtic que se li ha volgut 
donar parlant dels països hispànics, cada 12 dʼoctubre lʼEstat Espanyol venera lʼessència 
històrica del passat imperial, continuant el que a lʼanterior règim es coneixia com “el día 
de la Raza”.

La signifi cació dʼaquest dia, és per tant, obertament reaccionària i impròpia del segle XXI 
en que lʼEstat Espanyol hauria de demanar disculpes als pobles americans en comptes de 
voler exportar el nostre model i fer de pares colonials.

És per això que des de les Candidatures Alternatives del Vallès també creiem que el 12 
dʼoctubre no hi ha res a celebrar. Ni a Catalunya ni a Espanya és digne celebrar el trist 
paper passat de lʼimperi espanyol.
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