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Entrevista: Joan Puigcercós*

“Trencat el Tinell, ERC té les
mans lliures per pactar”
INFLUÈNCIA · “El ‘ticket’ amb Carod depèn de com l’adaptem a la llista, però els que el proposen creuen que
dóna més força per prendre decisions en política catalana” CARRETERO · “Comparteixo algunes de les
crítiques, però no hi veig alternatives” CONCESSIONS TDT · “Un exemple de ‘sociovergència” Per Ismael Carbó

E

l baix suport obtingut pel
no en el referèndum de
l’Estatut s’ha afegit al seguit de contrarietats que
ERC ha tingut des del
2004, amb l’expulsió del govern de la
Generalitat i la pèrdua de relacions
preferents amb el govern de José
Luis Rodríguez Zapatero. Els republicans es troben ara en ple procés de
redefinició estratègica i alguns sectors del partit ja demanen obertament la renovació de la direcció.
Els resultats del referèndum deixen ERC
molt lluny del seu electorat.

No. Crec que una part important de
l’electorat d’ERC ha votat no, una
altra ha votat sí, i n’hi ha que s’han
abstingut o han votat en blanc. Féssim el que féssim, hi hauria hagut
una part de discrepància, perquè no
era una decisió fàcil. La campanya no
ha estat centrada en el text ni en els
avenços, sinó que s’ha muntat al voltant del PP. Nosaltres teníem poc
marge de maniobra.
ERC ha validat el resultat. Però ¿creu que
l’Estatut ha quedat tocat per l’abstenció?

No. Ens hem d’acostumar que els referèndums europeus es fan amb
baixa participació. Més que tocat,
haurem d’admetre tots que aquest
text haurà de ser renovat d’aquí a
pocs anys, sigui per una reforma de
lleis o per la via que sigui. Això, tots
ho tenim clar, excepte el PSOE.
I ERC, ¿ha quedat tocada pel debat sobre
l’Estatut?

Espero que no. Internament, després del procés complex que vam
tenir vam arribar a un acord per unanimitat. Hi va haver molta gent que
malgrat no votar no ens deia que entenien les nostres raons. Si ERC fa
una bona campanya, el no del referèndum ens legitimarà per dir que
l’Estatut ha estat retallat.
¿El preocupa que ERC pugui baixar en
aquestes eleccions?

Els creixements no són sempre sostinguts, sinó que a vegades s’estabilitzen. Però encara que sembli una
paradoxa, el ritme de creixement i
d’estabilització del partit no s’ha acabat. Malgrat el resultat del referèndum, ERC no ha arribat al sostre.
¿Li ha faltat capacitat de decisió o autoritat,
a la direcció, en el debat sobre l’Estatut?

No ha estat un problema d’autoritat.
Hauríem pogut dir que no des del
moment que vam veure que es tancava el marge de maniobra amb el
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PSOE per l’acord amb CiU. Hem
estat els principals impulsors de l’Estatut, hem treballat perquè CiU i
PSC estiguessin a l’acord i finalment
aquest dos partits han acceptat les
rebaixes: el PSC perquè és invisible
davant el PSOE i CiU perquè té una
altra prioritat que l’Estatut.
Dins d’ERC han sortit veus crítiques a la
falta de decisió del partit, com el manifest que entre altres militants firma l’exconseller Joan Carretero.

És un manifest legítim i ERC té
oberts els mecanismes interns de
debat. Alguns dels firmants són consellers nacionals i podrien expressar
les seves posicions i veure el suport
que tenen. Jo comparteixo algunes
de les crítiques, com ara que vam deixar massa temps d’espera abans de
prendre la decisió sobre l’Estatut.
Però no hi veig alternatives.
Vist el resultat, ¿és partidari de revisar el
model de presa de decisions al partit?

Aquest no és el problema. Les assemblees de militants s’han celebrat diverses vegades i quan hi havia coincidència amb la direcció no van ser notícia. Però sí que és cert que ERC és
un partit de deu mil militants i això
obliga a plantejar canvis. A Lleida, la

militància va dir que no era el moment i passat el període electoral
haurem de valorar si estem en condicions de fer el pas i si és necessari.
¿Hi haurà ticket Carod-Puigcercós en
aquestes pròximes eleccions catalanes?

Depèn de molts factors. Depèn de la
direcció, de la militància. No hi ha
una decisió presa i depèn de com ho
adaptem a la llista que presentem.
No tenen la decisió presa?

No. El tema s’està estudiant. Com a
secretari general no puc prendre decisions pel meu compte. És una decisió que ha de prendre la direcció.
Hem de valorar també, per exemple,
quin paper farà ERC a Madrid.

PERFIL:
Dirigent de
proximitat
Joan Puigcercós i
Boixassa (Ripoll,
1966), a més de ser
el portaveu d’ERC
al Congrés dels
Diputats des de
l’any 2000, és el
màxim responsable
de l’organització
interna del partit
des del 1996. Té un
gran ascendent a
les federacions
territorials i a les
JERC, un camí que
ell ja ha recorregut
dins el partit. Entre
1987 i 1991 va ser
regidor de Ripoll i
del 1992 al 2000 ha
estat diputat al
Parlament de
Catalunya.

Si els resultats ho permeten, ¿vostè és
partidari de repetir el tripartit?

L’aposta que va fer ERC era estratègica, per fer un govern d’esquerres, i
tenia l’Estatut com a principal element. ERC ha mantingut en tot moment la coherència sobre els grans
principis de l’Acord del Tinell i no
hem estat nosaltres que l’hem trencat. Ara, ERC està deslligada d’aquell
compromís i, malgrat que considera
necessari un govern catalanista i
d’esquerres, tenim les mans lliures
per contemplar totes les opcions.
¿ERC critica les concessions de televisió
digital terrestre (TDT)?

S’especula també amb la possibilitat que
Carod-Rovira no sigui candidat d’ERC.

Quan es va fer fora ERC del govern ja
vam dir que hi havia una sèrie de decisions a prendre per part del PSC i
que ERC era un problema per a la
presa d’aquestes decisions. És un
acord de la sociovergència que deixa
fora les propostes de televisió catalanes, com la d’Òmnium Cultural. Per
ERC es tracta de donar prioritat als
interessos de país, i en el cas de les
televisions digitals vol dir televisions
catalanes i en català, però s’ha deixat
entrar els grups espanyols. ■

Ho he dit seixanta vegades i aquesta
serà la seixanta-una. ERC té candidat, i és Josep-Lluís Carod-Rovira.

* Joan Puigcercós és secretari general
d’Esquerra Republicana de Catalunya

Quina diferència hi hauria si es fa el ticket Carod-Puigcercós o no es fa?

No s’ha d’enfocar així. Els que han
fet la proposta creuen que el ticket
dóna més força i més pes estratègic a
l’hora de prendre decisions en diferents àmbits de la política catalana.

