
La independència no és l’objectiu d’Esquerra Re-
publicana. La independència és tan sols el mitjà 

—això sí, imprescindible i inajornable— per atènyer 
la nostra meta: construir un nou país amb oportu-
nitats per a tothom i amb uns poders públics trans-
parents i rigorosament escrutats. 

Segurament, el canvi més profund i més trans-
cendental que haurà d’experimentar la nova Re-
pública catalana és que l’interès del conjunt dels 
ciutadans —l’interès general—, s’avantposi a l’in-
terès d’uns pocs. Per a una societat moderna és 
essencial estar amatents que els grups d’interes-
sos més poderosos (bancs, grans constructores, 
elèctriques, operadores de telecomunicacions...) 
no s’apropiïn de l’interès general. 

De fet, com a republicans, entenem que hi ha 
dues causes principals per les quals una persona 
perd la llibertat: perquè depèn d'una altra persona 
per sobreviure o perquè es troba governat per ins-
titucions polítiques en les quals no pot participar 
ni influir. La llibertat d’una comunitat política està 
en risc quan hi ha massa poder —econòmic, polí-
tic o de qualsevol altre tipus— concentrat en po-
ques mans. El poder sempre ha d’estar socialment 
distribuït perquè la comunitat política pugui ser 
cosa de tothom, res publica, en lloc de res privata, 
cosa d'alguns.

Sens dubte, la millor forma de defensar l’interès 
general és posar llum a les actuacions de les admi-
nistracions públiques, per evitar que es practiqui 
l’amiguisme entre bambolines. En aquest sentit, 
per exemple, és peremptori que l’administració no 
només publiqui els concursos i els contractes ma-

jors, sinó que també els menors. Així mateix, cal fer 
públics tots els beneficiaris de contractes i sub-
vencions de totes les administracions públiques. 
D’altra banda, els governs haurien de publicar els 
pressupostos amb tots els detalls, i no només per 
capítol de despesa. I alhora, l’agència tributària 
haurà de perseguir amb eficàcia —i severitat— el 
frau fiscal per poder invertir els recursos que es 
deixen de recaptar. En definitiva, la nova República 
catalana, com que vol un estat del benestar nord-
europeu, haurà d’aplicar mesures de transparèn-
cia nord-europees.

Finalment, m’agradaria remarcar que la nova 
República transparent requerirà també d'un mo-
del de ciutadania responsable, vigilant amb els 
excessos del poder i involucrada en la defensa 
prioritària de l'interès general. Aquesta ciutadania 
s’ha de vincular a la República amb un sentiment 
de lleialtat i fraternitat que esdevé patriotisme 
cívic, respectuós amb la diferència i, alhora, preo-
cupat per la cohesió necessària, tant per a l'auto-
govern col·lectiu com per a l’exercici de la llibertat 
individual. Només amb ciutadans concernits per 
la cosa pública aconseguirem tenir una República 
transparent de forma sostinguda en el temps. 

Uns poders públics transparents  
per a una societat justa
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