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Conferència nacional d’ERC

Esquerra Republicana
celebrarà dissabte i diu-
menge, a l’Hospitalet de
Llobregat, la seva con-
ferència nacional per la

república catalana. Completada la
renovació interna amb l’elecció
d’Oriol Junqueras com a president
del partit el setembre del 2011,
ERC s’havia de plantejar l’actualit-
zació de la seva proposta política.
Durant el cicle anterior, malgrat
les tensions internes i el desgast
ocasionat per la participació en els
governs d’esquerres, els eixos pro-
gramàtics fonamentals s’havien
mantingut. Esquerranisme social i
compromís nacional; polítiques de
benestar i voluntat de construcció
nacional i de l’estat. L’ideari i el
programari de Carod, Puigcercós i
Junqueras eren substancialment
coincidents i compartits a l’interi-
or del partit. No calia, doncs, cap
gir estratègic. Però la situació del
país havia canviat: la crisi era pro-
funda i l’espoli fiscal insostenible;
el descrèdit de la política obligava
a canviar les actituds; i els desen-
contres amb l’Estat, especialment
després de la sentència sobre l’Es-
tatut, havien arribat al límit. Calia
segellar bé la unitat de l’organitza-
ció, aprofitar l’experiència obtin-
guda en l’acció de govern, refer al-
guns vincles socials desatesos du-
rant uns anys d’excessiva instituci-
onalització i atenció als afers
interns, i dotar l’aposta social i na-
cional de més concreció. Des de la
convicció en la solidesa de les prò-
pies posicions, i a l’empara de la
centralitat creixent del sobiranis-
me dins del camp catalanista, ca-
lia fer un esforç per acabar de tran-
sitar de la consigna i la profecia al
projecte. Calia fer un pas més de la

ideologia i la generalit-
zació benintencionada
a la proposta política.

El debat per precisar
quina mena d’estat i qui-
na mena de societat es
volia construir es plan-
tejava cap a finals del
2012. Per això es va co-
mençar a treballar in-
ternament des de la pri-
mavera anterior, i es van
encarregar alguns infor-
mes i dictàmens a professionals, in-
vestigadors o grups experts en àm-
bits que es consideraven fonamen-
tals. L’Onze de Setembre va canvi-
ar l’escenari i va precipitar les
eleccions, cosa que va alterar el ca-
lendari polític previst. La prepara-
ció del nou programa electoral va
concentrar llavors tota l’energia
d’ERC, animada per l’objectiu pro-
posat per Junqueras d’esdevenir la
segona força al Parlament de Cata-

frontació o de negociació– i perfi-
la les bases per a un procés cons-
tituent. Indica les principals es-
tructures d’estat que cal desplegar
–des de la hisenda pròpia fins al
sistema de pensions– i apunta una
primera avaluació de les mesures
que cal adoptar en matèria d’infra-
estructures, subministrament
d’aigua i d’energia, o comunicaci-
ons electròniques. Aborda i asse-
nyala orientacions en qüestions
com ara la seguretat i la defensa,
l’arquitectura institucional del
nou estat, l’organització territori-
al, el model econòmic i de benes-
tar, o el model de ciutadania com-
partida i identitat electiva.

Els que no volen o no gosen can-
viar el present solen exigir al sobi-
ranisme precisions i garanties so-
bre el futur que proposa. El 6 i el 7
de juliol ERC debatrà algunes res-
postes. Procurarà presentar-se
com la referència de les esquerres
catalanes en l’hora de l’emancipa-
ció. Com una esquerra oberta i mo-
desta, però cohesionada i operati-
va; prudent i realista, però agosara-
da i ambiciosa; humil i austera, pe-
rò dinàmica i imaginativa. Capaç
de canalitzar les aportacions sorgi-
des de les experiències més avan-
çades en la lluita contra les desi-
gualtats socials; contra la injustí-
cia, l’explotació i la dominació; a fa-
vor de l’eixamplament de les
llibertats i el respecte a la diferèn-
cia; a favor del pluralisme i l’apro-
fundiment democràtic.

El repte és enorme: ser una es-
querra independentista, transfor-
madora i responsable, que ja no
tingui por de guanyar i d’assumir el
lideratge polític del país. Per cons-
truir un estat nou i una societat no-
va. Veurem.

lunya. I va relegar mig
any un debat que s’havia
de situar al marge d’ur-
gències tàctiques i dis-
torsions de conjuntura.

La conferència d’a-
quest cap de setmana, i
la ponència política que
s’hi presentarà, consti-
tueixen la culminació
d’aquest procés de re-
flexió i de concreció. La
ponència política de la

conferència no conté una propos-
ta detallada de tots els temes im-
portants, ni tan sols n’estableix un
catàleg complet. Però vincula es-
tretament l’exigència democràti-
ca de la consulta amb les deman-
des socials, apostant per un ampli
pacte social per fer front a la crisi.
Consigna els procediments que cal
seguir per proclamar la indepen-
dència, en els diferents escenaris
que es poden preveure –de con-
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El 6 i el 7 de
juliol ERC

debatrà com
es concreta
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projecte
sobiranista
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Les crítiques als docents
Ja n’hi ha prou de criticar els docents del
nostre país perquè fan dos mesos de va-
cances: quan algú m’ho diu em treu de
polleguera. Ara bé, com que sóc profes-
sor, i he après que cal ser assertiu i exer-
citar la paciència, els ho torno a explicar
breument.

Aquest matí he estat als cursos inten-
sius d’anglès de l’EOI de Girona per a
mestres i altres docents. Centenars de
professionals exigint-nos per ser millors
formadors dels vostres fills i néts. Vui-
tanta hores al juliol. Ara vaig a Barcelo-
na a un curs del Col·legi de Llicenciats en
Filosofia i Ciències que tracta de dos dels
autors que surten a la selectivitat, Loc-
ke i Mill. A la seu d’aquests cursos hi ha
centenars de professionals més. I molts
milers més de catalans s’estan formant
arreu del territori, en classes presencials
o cursos online. Molts altres milers estan
encara treballant als nostres instituts i
col·legis, preparant el proper curs, i tam-
bé des de les cases de cadascú.

A més, tenim un contracte d’un total
d’hores anuals (que ja s’encarreguen

propietaris, directius i sindicats que
complim), que suposa la mateixa feina
que moltes altres persones i que, si alli-
bera el juliol, és perquè les hores s’han fet
abans amb escreix, amb nois i noies d’ar-
reu del territori. Estem treballant per al
futur del país el proper any acadèmic, i
els següents. Aquests són els fets.

La majoria dels que escarneixen la fei-
na docent no proposen absolutament res
de res: no els facin cas, siguem construc-
tius i honestos.
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