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L’ESCLETXA ES FA GRAN

E

ntre digestió i digestió
dels habituals àpats familiars, en aquesta setmana vall entre els de
Nadal i els de Cap d’any, tampoc hi haurà treva perquè cal
anar fent baixar el tiberi electoral de la setmana passada. Per
una vegada hem de plànyer els
polítics perquè, igual que durant les vacances de l’agost,
aquests dies tampoc podran fer
festa. Almenys mentalment. Els
resultats de la setmana passada
han deixat deures per a tots. Els
uns per veure com lliguen
l’acord de govern que ha d’estar
a punt per a abans del 23 de gener, els altres per acceptar que
guanyar no vol dir menar el
país i els residuals per veure on
s’amaguen si no es decideixen a
dimitir fulminantment. De la
nit electoral sempre en surten
cares exultants i unes giragonses lingüístiques quasi impossibles per no dir que s’ha perdut. En aquesta ocasió, ha fet
fortuna la de dir que «no eren

els resultats que esperàvem».
La gran notícia més enllà
dels resultats han estat les
grans participacions. A tot
arreu. A les ciutats diguem-ne
favorables a Espanya i als pobles pro independència. S’han
acabat les excuses de mal perdre dels vots ocults i de les majories silencioses. Ha votat tothom excepte els que realment
no han pogut i potser algun
despistat. Difícilment es repetirà en els propers anys, excepte
que es convoqués el referèndum pactat entre totes les
parts. Atès que ara ningú podrà
apuntar-se els vots dels que no
han exercit el seu dret a fer-ho,
les dades apareixen molt més
incontestables. El plànol de
Catalunya per comarques és
blau (JxCat) o groc (ERC) a l’interior, mentre que a la costa és
taronja (Cs). Sabrem si aquesta
estructura electoral es consolida en les properes eleccions
municipals d’aquí a poc menys
de dos anys, però a hores d’ara

sembla segur que veurem a
prop de mar algunes alcaldesses tipus Arrimadas. En
aquests enclavaments de la
província de Barcelona encaixats entre les de Lleida i Girona
serà més difícil que passi. Som
els dipositaris de les essències
sobiranistes majoritàries tot i
que ni abans i menys ara s’acaba transﬁgurant en representació al Parlament. Hi haurà majoria independentista a l’hemicicle, però quasi no hi haurà
ningú amb escó (i menys amb
pes polític) amb origen als llocs
que alguns dels seus oponents
consideren terra hostil, o del
que amb un cert to despectiu
en diuen la Catalunya catalana.
De moment, l’únic poder visible local l’exercirà el cada dia
més inﬂuent alcalde de Prats
de Lluçanès per ERC i vicesecretari general d’aquesta formació. El qual, per cert, va començar a fer els deures l’endemà del 21-D quan va ser el primer a anunciar públicament

PSC, els partits majoritaris
abans de tot el procés, han deixat lloc als partits d’avui i han
posat ﬁ als blocs esquerra-dreta a les dues bandes. La victòria
pírrica de Ciutadans no cal
menystenir-la. S’ha cruspit el
«La victòria pírrica de Ciutadans
PP català i la part més espanno cal menystenir-la. S’ha cruspit
yola del socialisme. I sense els
el PP català i la part més
dos partits majoritaris en el
espanyola del socialisme»
passat fent frontissa entre el
mar i les muntanyes, hi ha una
«A Martorell ja guanyen els d’Albert esquerda sociològica justament on comença la Catalunya
Rivera, mentre que a Manresa
interior. Les dades ho corroboel bloc anomenat republicà és
ren: a Martorell ja guanyen els
abundantment majoritari»
d’Albert Rivera, mentre que a
Manresa el bloc anomenat republicà és abundantment maque donaran suport a la invesjoritari. I pobles amunt, de fortidura de Puigdemont perquè
ma aclaparadora. Que quedi
els ha superat en diputats. Potclar que no és com una línia
ser sembla un pas menor, però
contínua. Els taronges guanyen
és dels deﬁnitius.
a llocs com Sant Joan de VilatoPotser no ens n’adonem,
rrada i al Pont de Vilomara.
però la mutació política de CaPerò, per tradició, al poble més
talunya ha estat completa.
petit i primer a donar els seus
Mentre els que volen marxar
resultats van quedar els últims.
d’Espanya han passat en pocs
Som una bombolla sociològica.
anys del 15% al 40-50%, CiU i
«Atès que ara ningú podrà
apuntar-se els vots dels que no han
exercit el seu dret a fer-ho, les dades
apareixen molt més incontestables»

