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OPINIÓ

a Vanguardia publica
la setmana de les
eleccions generals
una enquesta sobre

el resultat que es produiria si ara
se’n celebressin unes per esco-
llir un nou Parlament de Catalu-
nya. Sembla insòlit, però és pro-
bable que abans de final d’any
anem a votar un cop (o dos)
més. De totes les estimacions de
resultats que anuncien, dues so-
bresurten. La primera és que
l’independentisme no té una
majoria incontestable i més
aviat retrocedeix posicions. Fa
un temps que em pregunto què
passaria si els líders del «pro-
cés» ho recone-
guessin i adaptessin la seva es-
tratègia a aquesta incontestable
situació. I la segona és la caiguda
a plom de la CUP, que perdria 7
dels seus 10 diputats actuals. Ho
sigui, que dels resultats estratos-
fèrics de la parella Baños-Ga-
briel, retornarien als dels enyo-
rats Fernàndez-Arrufat. A més,

la sallentina és la líder pitjor va-
lorada de tots. Però en l’únic de-
bat dels caps de llista de Barce-
lona pel Congrés celebrat di-
umenge passat, l’esquerra alter-
nativa també hi va ser virtual-
ment. Els anomenats radicals va
ser objecte d’una pregunta ini-
cial de Quico Homs, que ell i el
ministre de l’Interior d’Espanya
van usar per estigmatitzar-los,
presentar-los com a causants de
tota mena de mals i, a més, en
sentit contrari l’un de l’altre.
Convidats sense cap represen-
tant al plató perquè no es pre-
senten, van condicionar moltes
de les intervencions televisives.
Són una força política diferent i
trencadora de motlles respecte
de la política anomenada tradi-
cional. Ho verbalitzen quan so-
vint etziben als altres allò de «no
heu entès res», que tant serveix
per fer fora Artur Mas com per
no aprovar uns pressupostos. És
innegable que mai amb tan poc
s’havien aconseguit tantes coses

en política, amb l’excepció pot-
ser de la Unió d’en Duran i Llei-
da.
Amb un sostre del 8 % dels vots
obtenen molta atenció per part
dels mitjans i dels altres partits.
Sumant o restant, posant-se d’a-
cord, mostrant-se crítics o tran-
quils, empatant assemblees o
fent públiques les seves greus di-
vergències, els focus els il·lumi-
nen en tot moment. Són dife-
rents. Surten citats per tot arreu.
Un divendres, la vicepresidenta
del govern central els assenyala
per alegria seva. Un diumenge,
Joan Tardà demana prestats els
seus votants per anar forts a Ma-
drid amb en Rufián. És això, hi
són sempre i amb cost zero ob-
tenen el màxim rendiment. Em
fascinen. Ho reconec sense em-
buts. Per a un observador apas-
sionat de la política, l’existència
d’aquest grup, col·lectiu, movi-
ment o com calgui denominar-
lo, atreu fatalment. A més, la
proximitat i l’accés quotidià a

membres que els dirigeixen o
com a mínim hi militen activa-
ment, permet que l’anàlisi de tot
plegat tingui referències prope-
res. Que quedi clar que fascina-
ció no és un sinònim d’admira-
ció, perquè amb aquest estat d’à-
nim no en podria fer una anàlisi
freda. I menys al bell mig de l’es-
verament mediàtic que genera
una campanya electoral. 
Enfocant des d’aquesta proximi-
tat, la realitat és similar i tossuda
però més amable que la del parc
de la Ciutadella. A poc a poc,
van anar apareixent als nostres
ajuntaments. Al principi de for-
ma residual. Després va produir-
se una victòria a Navàs amb un
primer alcalde entre els seus que
la van confirmar amb una majo-
ria absoluta al mateix moment
que Berga també escollia alcal-
dessa radical. La truita es va gi-
rar, però, passat un any, és crua i
es cou a foc lent.  S’han fet algu-
nes accions ben visuals però en
la pràctica ja han passat una
quarta part de mandat «apre-
nent i gestionant el desastre»,
segons manifestacions pròpies
de regidors i regidores. El pro-

grama llarg i trencador que pre-
sentaven està ben guardat en un
calaix. I més avall, al Bages, d’a-
quí a onze mesos tindrem un al-
tre batlle cupaire. Com a resultat
del pacte postelectoral amb Es-
querra, Artés passarà a mans
d’Ernest Clotet, el seu cap de
llista l’any passat. Contrasta que
mentre a la política nacional és
evident que aniran enrere en
vots, al món municipal van ocu-
pant regidories i alcaldies amb
un tendència a l’alça. Per com-
paració, el primer partit de l’o-
posició a Catalunya, Ciutadans,
no té ni un sol ajuntament en-
lloc. Sembla que en proximitat
els funciona, però quan accedei-
xen més amunt tot grinyola. Els
que acaben de deixar el seu se-
cretariat nacional parlen d’acti-
tuds sectàries i maquiavèl·li-
ques, d’assemblees controlades
o dominades i de dèficit demo-
cràtic. Imaginem que ho hagués
dit algú com jo en un espai com
aquest. L’entorn altament acti-
vat, sobretot als mitjans digitals i
les xarxes, hauria sortit en trom-
ba a contraatacar. En canvi, per
ara, ningú els ha desmentit.
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