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El simbolisme de Núria
Fa 78 anys la victòria electoral d’Esquerra Republicana de Catalunya sota el lideratge de Macià i
Companys portava al nostre país a recuperar les seves institucions d’autogovern.
Aquí, a la vall de Núria, es redactava l’Estatut, la nostra llei de lleis, que instaurava el Parlament
de Catalunya, seu de la sobirania popular, que després de més de dos segles permetia, en
paraules del president Francesc Macià, “celebrar-hi de nou Corts nostres, que hi dictaran lleis
nostres, en llengua nostra”.
A Núria començà la història política contemporània de Catalunya.
Núria simbolitza la voluntat permanent del poble català de regir-se per les seves pròpies lleis.
Responsabilitat i humilitat
Amics i amigues, companys i companyes, és un gran honor i una enorme responsabilitat
encapçalar per primer cop la llista d’Esquerra al Parlament de Catalunya.
És un gran honor i una enorme responsabilitat afegir-me a la llarga cadena que iniciaren Macià i
Companys. I ho faig amb tota la humilitat i tota la passió. Amb tota l’ambició i amb tot el desfici.
Abraçar 30 anys
Fa 30 anys la nostra nació sortia de la fosca nit del franquisme. Una llarga nit que gairebé
aconsegueix el seu objectiu, fer desaparèixer els Països Catalans, la seva llengua, la seva
cultura, del concert dels pobles del món.
Malgrat aquests negres auguris, en aquests darrers 30 anys el nostre país s’ha refet, s’ha
posat de nou dempeus.
1. Vivim en democràcia i hem recuperat les nostres institucions d’autogovern
2. Som a Europa i compartim moneda amb 300 milions d’europeus
3. Tenim un nivell de benestar que els nostres avis no hauríen somniat mai
4. Tenim escola catalana
5. Tenim polícia de Catalunya desplegada arreu del país i controlant l’ordre públic
6. Tenim mitjans de comunicació en català, públics i privats, símbol d’una llengua viva
7. La nostra capital, Barcelona, admirada a tot el món, ha organitzat uns Jocs Olímpics
exemplars
8. Exportem talent i creativitat com mai en la nostra història
9. Tenim empreses competint arreu del món
10. I alhora hem incorporat centenars de milers de persones vingudes de fora.
Aquesta història d’èxits ha estat possible gràcies a l’esforç de tots i en especial als que han
tingut la confiança dels ciutadans per liderar el país durant 30 anys. Els hi reconeixem la feina i
els hi agraïm, de tot cor. Però nosaltres, Esquerra, vam nèixer per anar més enllà, per no deixar
mai d’estirar aquest país cap als màxims nivells de benestar i llibertat.

ELS NOUS HORITZONS
Esquerra sempre ha liderat les propostes de màxim benestar i llibertat per a la nostra nació. Als
anys 30 del segle XX: en democràcia, fent possible un règim republicà, amb sufragi universal i
el vot de les dones; en justícia social, amb conquestes laborals pels treballadors i
treballadores, amb el dret a la terra dels rabassaires, amb una escola laïca, moderna i

renovadora; i en llibertat nacional, recuperant les nostres institucions d’autogovern, la
Generalitat i el Parlament.
I a Esquerra, en aquest nou segle, volem continuar liderant les propostes de màxim benestar i
llibertat per a la nostra nació.
Volem continuar marcant nous horitzons cap als quals avançar.
NOUS HORITZONS EN DEMOCRÀCIA
El valor de la política
Nosaltres només tenim la política. La política és l’única eina que tenim els febles, les classes
populars, davant els poderosos. La política és l’únic poder que les esquerres poden conquerir.
Per això la dreta vol desprestigiar la política. La política és el que ens permet avançar. Som
aquí, doncs, per fer política, perquè l’absència de la política és el populisme i la demagògia.
Posar en valor la política és posar en valor la democràcia, perquè sense compromís polític no hi
ha societat democràtica.
Una societat oberta, democràtica, implica superar tot tipus de privilegis. I encara avui a casa
nostra unes poques famílies gaudeixen d’un estatus d’intocables. Uns pocs encara es
reparteixen el poder. Una minoria encara es creu amb el dret a discernir el que es bó i el que és
dolent, el que ens convé o no ens convé a la majoria.
NOUS HORITZONS EN JUSTÍCIA SOCIAL
Un sol poble, una societat pròspera
Una esquerra emprenedora que garanteix l’ascensor social
Ens estimem tant aquest país que volem que tothom tingui l’oportunitat d’estimar-lo com
nosaltres. Tenim un gran país, i el volem compartir.
Per això sempre hem defensat i defensarem que som un sol poble, haguem nascut als Països
Catalans o fora d’ells, parlem català o encara no el parlem, ens diguem Garriga o López... Que
mai ningú ens busqui per intentar dividir la nació. La unitat civil del poble català és el nostre bé
més preuat.
I aquesta unitat civil ha estat possible per una ferma voluntat d’empeltament de tota la gent
nouvinguda a la seva nova societat d’acollida. I per la capacitat del nostre país de generar
oportunitats, de fer possibles els somnis. De fer possible que tota aquella gent que s’esforça,
que treballa dur, que té empenta, pugui progressar. Catalunya ha garantit durant dècades
l’ascensor social. I ho ha de continuar fent: amb una educació de qualitat que formi ciutadans
lliures, amb una cultura oberta que faci ciutadans crítics...
La nostra tradició d’esquerra no dogmàtica ens fa lliures de defensar cap ortodoxia. Som
l’esquerra emprenedora enfront l’esquerra immobilista incapaç de renovar els seus punts de
vista. Afirmem, sense pors, que cal repensar i redimensionar el sector públic; que cal apostar
per l’economia productiva, pels emprenedors, per l’economia social, per les cooperatives, pel
tercer sector...
NOUS HORITZONS EN SOSTENIBILITAT
Progrés verd. Revolució verda
El nostre és un país del primer món, amb uns estàndars de qualitat de vida alts. I no hi volem
renunciar. I no hi cal renunciar. És possible crèixer de manera sostenible. És possible
progressar sense fer malbé el medi ambient. És possible reconvertir sectors de la nostra
economia a una economia verda, de gran valor afegit i que faci front als reptes planetaris del
futur: escassetat d’aigua, fi de les energies d’origen fòssil...
Les energies alternatives són fonts que democratitzen la producció d’energia, sense jerarquies,
sense monopolis.
Els nostres avis van fer la revolució industrial sense cotó, carbó ni acer. Nosaltres farem la
revolució verda sense gas, petroli ni urani.

Canviarem el model productiu. I ho farem amb el nostre talent, la nostra creativitat, allò que ens
ha fet tan singular com a país.
NOUS HORITZONS EN LLIBERTAT NACIONAL
El dret a decidir
Esquerra ha estat i és motor de canvi, per això hem situat durant aquests darrers anys en el
centre del debat conceptes i idees com el dèficit fiscal, com la necessitat de publicar les
balances fiscals, com l’objectiu del concert econòmic, com el dret a dirigir les grans
infraestructures del nostre país. I també hem situat a la centralitat política del país, el dret a
decidir. I ara toca exercir-lo.
A la propera legislatura Catalunya ha de poder exercir el dret a la llibertat.
Ha de poder exercir el dret a la indepèndencia.
Ha de poder exercir el dret a ser el que volguem ser.
Ha de poder exercir el dret a decidir.
El dret a decidir és el dret democràtic a disposar lliurement del nostre futur, a decidir
democràticament el que volem: en finançament, en infraestructures, en la nostra relació amb
l’Estat, amb la Unió Europea i amb el món.

No tenim dret a defallir
I per fer tot això ens cal la implicació de tots els que creiem en aquest projecte. De tots els que
tenim responsabilitats, diputats i diputades al Parlament, al Congrés, al Senat, a Europa,
alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, a les diputacions, als consells comarcals, als
ajuntaments, dirigents del partit, militància de base... No hem d’oblidar que si som aquí és
perquè representem a milers de ciutadans i ciutadanes que reiteradament ens donen la seva
confiança i tampoc podem oblidar que som aquí gràcies al sacrifici de tots els que ens han
precedit. De tots els que han patit presó, represalies, exili i fins i tot la mort defensant els
nostres nobles ideals.
Si ells en circumstàncies molt més difícils: guerra, exili, dictadura, clandestinitat... van resistir,
nosaltres no tenim cap dret a defallir.
Fa dos dies rememoràvem, com cada any, la figura de Lluís Companys. Ell exemplifica millor que
ningú el nostre compromís amb el nostre poble. Un compromís que ja profèticament esmentà en
la seva investidura com a president de la Generalitat, el 31 de desembre de 1933. Digué
Companys: “Sigui el que sigui el que ens porti l’esdevenidor, l’únic que tinc, que és la meva
vida, jo estic disposat a sacrificar-la per Catalunya, per la República, per la llibertat”.
Nosaltres, al costat de les generacions que ens han precedit tenim una vida regalada. No cal
que sacrifiquem la nostra vida. Altres ho van fer perquè nosaltres puguem lluitar pels nostres
ideals en democràcia. No tenim doncs excusa. No tenim doncs cap motiu per desmoralitzar-nos,
per renunciar.
Som hereus d’aquest llegat èpic. No estem aquí només per gestionar el dia a dia. Estem aquí
per portar el país a la màxima justícia social, a la màxima llibertat nacional. A una nació lliure,
d’homes i dones lliures.
Que tot el país ho sàpiga. Avui, 17 d’octubre de 2009, des de la vall de Núria, les dones i
homes d’Esquerra Republicana, amb el record a totes les generacions que ens han precedit,
renovem el nostre compromís per portar els Països Catalans a decidir lliurement el seu futur.
Visca la llibertat! Visca Catalunya!

