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República del Sí

El proper 20 de novembre, Cata-
lunya està convocada a les elecci-
ons per al Congrés dels Diputats i el 
Senat de l’estat espanyol. És una 
contesa que durant anys no ens 
hem fet nostra però en aquesta oca-
sió tot canvia. L’actual situació soci-
al, política i econòmica del nostre 
país, fa que, en aquesta ocasió, pu-
guin  esdevenir una cita crucial per 
al futur de Catalunya.

Durant anys ens volien fer creu-
re que a Catalunya no li calia Estat 
propi per tenir una economia pròspe-
ra. I mentre això passava els vells go-
verns es van endur grans empreses 
cap a Madrid i altres han fet trens i 
aeroports a tot arreu menys on ca-
lia. Si seguim sent una Comunitat 
Autònoma més no podrem decidir, 
no podrem aturar la crisi.

Ara ens toca decidir entre du-
es opcions. D’una banda, si volem 

anar a Madrid a buscar un Ministe-
rio i continuar jugant el joc 
d’aquells que fa anys que viuen 
dels nostres esforços i dels nos-
tres impostos. O, de l’altra, si ja 
és l’hora de demanar allò que és 
just i que és necessari: recaptar 
els nostres impostos i prendre les 
nostres decisions. Exercir el dret a 
decidir.

A diferència d’altres formacions 
polítiques, la nostra opta per 
avançar cap a la República Catalana 
Independent. I no ho fem sols. Des 
de fa un temps, està naixent una ac-

titud ferma i decidida en molts cata-
lans i en moltes catalanes que 
exigeixen una economia al servei de 
les persones, una política neta i 
transparent, un país nou i més de-
mocràtic. 

Per això s’ha renovat ERC i per 
això sumem amb Rcat i la platafor-
ma cívica independent Esquerra Re-
publicana de Catalunya – Catalunya 
Sí. Comptem amb el suport de des-
tacades persones independents 
com Ferran Requejo, Jordi Porta, Mà-
rius Serra, Lluís Llach, Gerard Quinta-
na, Lluís Gavaldà, Miquel Sellarès, 
Jordi Llavina, el pare Manel o els 
caps de llista per Barcelona Alfred 
Bosch i Moisés Broggi.

Ara és el moment d’anar-hi 
junts, de fer pinya, d’obrir la política 
a la gent, de sumar els nous sobira-
nistes, la gent que fa país des de la 
societat civil.

“Ara és l'hora de demanar 
allò que és just i que és 
necessari: recaptar els 

nostres impostos i exercir 
el dret a decidir”

La coalició ERC-Rcat-Catalunya Sí presentant l'eslògan de campanya.



Com veus el moment actual?
Durant més de 30 anys, els partits de la transició 
han anat jugant al joc de les autonomies. I men-
trestant, el temps ha anat passant, la vida ha 
anat passant i ens hem hagut d’espavilar com 
hem pogut. Ara, en un context de crisi mundial, 
ens cal un estat al nostre servei, un estat que ens 
permeti sortir de l’atzucac on ens trobem, com es-
tan fent tants altres països al món. Però Espanya 
no està pel tema. Si permetem que els de sempre 
continuïn jugant al joc de les autonomies ens en-
fonsarem encara més a la crisi. Cal aturar aquest 
joc pervers. I cal aturar l’espoli fiscal, la clau de 
volta de tot aquest joc.

Quin paper hi juga l’espoli fiscal en tot això?
A Catalunya hi ha molta gent que ens llevem molt 
d’hora i anem a dormir molt tard. Gent que pen-
quem molt i que paguem els nostres impostos. 
Però aquests impostos, el fruit del nostre esforç, 
no es queda a Catalunya. Això és l’espoli fiscal. I 
afrontar la crisi sense aquests recursos, ens por-
ta a un fracàs segur, a ser un país a rescatar. Però 
el dia que disposem d’aquests recursos, automàti-
cament passarem a ser dels pocs països del món 
en condicions de rescatar als altres. La diferència 
és òbvia. I només depèn de nosaltres. Només 
depèn de què una majoria diguem prou.

Però ERC ha tingut responsabilitats a diferents ni-
vells, com ara al Govern de la Generalitat de Cata-
lunya del 2003 al 2010.
Des d’ERC ens vam implicar en un govern on no 
érem majoria. Tothom sap que el dia que la gent 
ens doni la majoria, el país serà irreconeixible: 
serà la Catalunya nacionalment lliure, socialment 
justa i econòmicament pròspera. I ja vam demos-
trar en les nostres àrees de govern que això era 
possible. Però també es va visualitzar que per fer 
la transformació que volem, hem de continuar 
amb l’acumulació de forces. Fins a construir la ma-
joria social indiscutible que la faci possible.

I com es pot aconseguir aquesta majoria social?
Identificant la cruïlla en què se situa Catalunya. 
Una cruïlla entre l’encert i l’error, entre l’èxit i el 
fracàs, entre la viabilitat o la fallida. La viabilitat 
és acabar amb l’espoli fiscal; la fallida, permetre 
que continuï amb qualsevol eufemisme com ara 
un pacte que no se sap ben bé què vol dir. Cal 
continuar explicant que allò que sempre ha estat 
bo per a Catalunya ara és, a més a més, indispen-
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L'entrevista a Xavier Castellana

“Ens cal estat propi. Un estat al servei de la 
nostra gent. Un estat per sortir de la crisi.”

En Xavier és candidat com a cap de llista d'ERC-Rcat-Catalunya Sí per la demarcació de 
Lleida a les eleccions generals espanyoles del 2011.

Xavier Castellana
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sable per a la nostra supervivèn-
cia. Com a país tenim obligaci-
ons amb la gent: amb els que 
treballen i no saben si demà ho 
podran fer, amb els que han per-
dut la feina i no en troben, amb 
els que s’han quedat sense in-
gressos, amb els que s’han pre-
parat fins a l’extenuació i han 
de buscar a l’estranger les opor-
tunitats que no troben aquí... 
Fins ara, malgrat ser un país de 
gent valenta, Catalunya ha actu-
at amb por. Malgrat ser un país 
de gent amb les idees clares, Ca-
talunya no ha emprès una acció 

clara per a canviar el seu esdeve-
nir. Però no som un país ego-
ista, som un país generós. I per 
tant, no ens quedarem impassi-
bles davant de tot això. Construi-
rem aquesta majoria social i 
complirem les obligacions amb 
la nostra gent. Amb tota la nos-
tra gent.

Però la majoria de partits diuen 
que cal retallar, que s’ha estirat 
més el braç que la màniga...
Com que més es dediquin a repe-
tir aquest missatge amb tota la 
potència dels seus altaveus, 

més clar ens cal parlar. A Catalu-
nya no tenim un problema de 
despesa, tenim un problema 
d’ingressos. I ho repeteixo: 
aquest problema es diu espoli 
fiscal. El patiment que generen 
les retallades és innecessari. I 
qui no tingui el valor d’aturar 
l’espoli, que deixi pas. Perquè a 
Catalunya no ens mereixem reta-
llades: a Catalunya ens merei-
xem uns serveis a l’alçada de 
l’esforç que fem com a país. Si 
fem els deures com a país, po-
drem fer els deures amb tota la 
nostra gent.

Els membres de la candidatura de Lleida. D'esquerra a dreta: Montserrat Fornells, Neus Ramonet, Jaume Gilabert, Xavier Castellana, Maria 
Reñé i Eva Gené

Us convoquem a l'acte central de campanya al Solsonès:

Lloc: Sala Polivalent de Solsona
Data: Dissabte 5 de novembre a les 20 hores

Intervindran:

- Oriol Junqueras, president d'ERC
- Xavier Castellana, candidat com a cap de llista al Congrés per Lleida
- David Rodríguez, alcalde de Solsona

ACTE CENTRAL DE CAMPANYA
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Eslògan de campanya

Què et va empènyer a presentar 
candidatura per les eleccions del 
Congrés espanyol?
L'Oriol Junqueras em va trucar i 
em va demanar si volia ser el candi-
dat d'ERC a les eleccions vaig pen-
sar que havia arribat l'hora de 
seguir treballant pel meu país. 
Sempre ho he fet, i vaig pensar 
que era un bon moment per a fer 
un pas més i seguir treballant per 
a la plena llibertat de Catalunya.

Quins canvis de full de ruta apor-
taràs que et diferenciïn dels ante-
riors diputats d'ERC?
Jo vull ser una veu clara, vull anar 

i dir que ja no és l'hora de les refor-
mes ni de la pedagogia. Ha arribat 
l'hora de parlar clar, de dir que no 
tenim cap problema amb els espa-
nyols però que volem marxar. 
També s'ha d'aprofitar l'altaveu 
que és el Congrés, sobretot a ni-
vell internacional. 

T'has fixat alguns objectius que 
es puguin resoldre a curt termini 
a través de les intervencions al 
Congrés?
A Madrid hi hem d'anar a explicar 
que volem marxar, que no volem en-
frontaments amb Espanya sinó 
que busquem aconseguir la inde-

pendència dels Països Catalans i 
que això passa per dir-ho clara-
ment. També per a fer servir com 
a altaveu per explicar a nivell inter-
nacional què som i què volem els 
catalans. Hem de fer servir la tribu-
na del Congrés per donar a conèi-
xer la problemàtica dels Països 
Catalans. 

Si l'actual govern de la Generali-
tat no pot assolir el pacte fiscal, 
tindrem l'autopista pel referèn-
dum d'independència?
No sé massa què és el pacte fis-
cal, però tinc clar que s'ha de bus-
car el concert econòmic, un 
concert que qui l'aconseguirà serà 
el poble de Catalunya amb la seva 
exigència i fent que els seus repre-
sentants no facin un pas endarre-
re. Si s'arribés a la primera 
estació que és el concert, el 
següent pas a treballar és el re-
ferèndum d'independència; però si 
no s'aconsegueix també serà un 
darrer embat i només ens quedarà 
que el referèndum. 

La frase: “Ser independent és cosa d'una petita minoria, és el privilegi dels 
forts.” Friedrich Nietzsche, filòsof alemany
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Alfred Bosch
L'Alfred és el candidat de la coalició d'ERC-Reagrupament-Catalu-

nya Sí a les properes eleccions del Congrés espanyol. És professor 
d'Història contemporània, està casat i té un fill i una filla.

Edat: 51 anys
Professió: Escriptor
Aficions: Llegir i viatjar
Una cita: El proverbi Aixandi que diu: “Per molt que plogui, els gue-
pards no perden les taques.”

Binomi que consisteix en si volem seguir sent una comunitat 
autònoma o volem un estat independent.




