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Bojkottaktiken 
5 februari 1931 [ Utdrag ur brev till Nin ] 

Jag tror knappast att ni kommer att kunna ta avstånd från parollen om en revolutionär 
konstituerande Cortes. Bönderna utgör mer än 70 procent av Spaniens befolkning. Hur 
kommer de att uppfatta parollen om en ”arbetarrepublik”? Socialisterna och republikanerna å 
ena sidan, prästerna å den andra, kommer att tala om för bönderna att arbetarna vill vira dem 
runt sina små fingrar och härska över dem. Vad ska ni svara på det? Jag känner bara till ett 
svar under rådande omständigheter: vi vill att arbetarna och bönderna ska jaga bort de 
tjänstemän som utsetts uppifrån liksom i allmänhet alla förtryckare och deras medbrottslingar, 
och att de ska uttrycka sin egen fria vilja genom allmän rösträtt. Bönderna kommer att kunna 
ledas fram till arbetarrepubliken, dvs. till proletariatets diktatur, under den kamp som kommer 
att äga rum om jorden, etc. Men det är omöjligt att föreslå bönderna proletariatets diktatur 
som en a priori-formel. 

 ... Kommunisterna begick uppenbarligen ett misstag när de inte tog initiativ till bojkott. I 
spetsen för de revolutionära arbetarna skulle de ha kunnat ge bojkottkampanjen en djärv och 
militant karaktär. Det verkar uppenbart att bojkottstämningarna är mycket utbredda i 
oppositionspartierna och detta återspeglar och utgör ett symptom på den djupa oron bland de 
massorna. De senaste telegrammen verkar bekräfta att republikanerna och socialisterna är för 
bojkott. Om kommunisterna hade konfronterat dem kraftfullt i rättan tid, skulle 
republikanerna och socialisterna haft det mycket svårare att överge bojkottprojektet. Under 
tiden har Berenguer och hans regering knutit sina förhoppningar till valen den 1 mars. Om 
bojkotten hade tvingat Berenguer att göra en reträtt av något slag, skulle den ha fått väldiga 
konsekvenser när det gäller att höja massornas revolutionära medvetenhet, särskilt om 
kommunisterna hade stått i ledningen för denna bojkottlinje. 
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