
més units que mai. Tam-
bé ens beneficien el di-
namisme britànic, el seu 
fervor liberal i l’obertura 
de la seva economia. Lon-
dres és la capital finance-
ra d’Europa. Per no men-
cionar el lideratge mun-
dial d’algunes de les seves 
universitats. El Regne 
Unit ens ajuda als euro-
peus a estar més oberts al 
món.

Londres  té al-
menys tant interès com 
nosaltres en la seva per-
manència. Aquest és un 
món de gegants, i ells so-
lament conserven el seu 
imperi en el cine d’èpo-
ca. Sense la UE no poden 
tractar amb la Xina sen-
se inclinar el cap. Per als 
Estats Units, els britànics 
són importants en la me-
sura que siguin influents 
a Europa. Prescindir del 
mercat únic seria dramà-
tic per a les seves empreses. 
 Els beneficis són tan evidents que 
gairebé tots els meus interlocutors 
a Londres m’asseguren aquests dies 
que no es cometrà la bogeria de sor-
tir de la Unió. Els índexs de suport 
a la UE estan en alça. Segons Mauri-
ce Fraser, director de l’Institut Eu-
ropeu de la London School of Econo-
mics, podria ser una reacció a la pu-
jada de l’UKIP o un reflex del fet que 
Putin ha fet recordar que existeixen 
Occident i els seus valors compartits. 
Segons Fraser, els britànics són co-
neguts pel seu pragmatisme. Mai se 
n’aniran. 
 Però la partida no està guanyada. 
Ni de bon tros. Hi haurà dos factors 

no te’n vagis, regne Unit
La permanència de Londres a la UE és tan convenient per als britànics com per a Europa

T
ot just s’ha acabat la campa-
nya electoral i ja en comen-
ça una altra. Tot i l’eufòria 
per la seva victòria, el pri-
mer ministre britànic, 

David Cameron, és conscient que el 
que és realment difícil comença ara. 
Hi haurà un referèndum sobre la 
Unió  Europea i el seu país s’hi juga 
tant com ell mateix. Passarà a la histò-
ria com el premier que va esborrar el 
Regne Unit del mapa europeu o com 
el que el va ancorar definitivament 
on li correspon. I no és poca cosa.
 Deixant de banda el sentimenta-
lisme que ens evoca el país que va veu-
re néixer Shakespeare, els Beatles i 
James Bond, el Regne Unit és el bres-
sol de la democràcia moderna. I te-
nim raons molt poderoses per voler-
lo a prop. Hi va haver un temps en què 
ens preocupàvem per l’excessiu po-
der franco-alemany. Malalta França, 
ara és la reina Merkel qui governa el 
continent, malgrat que potser els ale-
manys tampoc estan gaire contents 
per això (¿han superat les pors que els 
genera el seu propi poder?).
 Un Regne Unit fort a Europa és un 
bon contrapès. La nostra musculatu-
ra en la política exterior depèn no-
tablement de la seva permanència 
a la UE. Tot i les retallades, encara té 
l’Exèrcit més important d’Europa. 
És, juntament amb França, l’únic pa-
ís europeu amb armes nuclears i té 
un lloc permanent al Consell de Se-
guretat de l’ONU. Ara que Rússia es 
comporta agressivament de forma 
impredictible, ens hem de mantenir 

clau. Primer, la capacitat de Came-
ron d’obtenir alguna concessió dels 
europeus per assegurar als britànics 
que han millorat les condicions per 
a la permanència. Podria ser una co-
sa simbòlica, com una declaració del 
Consell que reconegués que el Regne 
Unit no es compromet a una unió ca-
da vegada més pròxima. Això i més 
restriccions dels drets socials a ciuta-
dans europeus al Regne Unit, un de-
bat perillosament populista.
 El segon factor seran els actors de 
la campanya. La comunitat empre-
sarial alçarà la veu per continuar a 
la UE. Però ¿Cameron serà capaç de 
mantenir cohesionat el seu partit a 
favor del sí? Pertany a l’ala més proeu-

ropea del seu partit, i la bona notícia 
de la seva majoria absoluta és que 
tindrà més força per neutralitzar 
els més euroescèptics. El Partit Libe-
ral és el més proeuropeista, però la 
seva influència, donats els seus pès-
sims resultats, està delmada. ¿I els 
laboristes? Tant de bo no guanyin 
terreny en la carrera pel nou liderat-
ge els que identifiquin els mals re-
sultats amb les seves posicions pro-
europees. I no oblidem que l’UKIP 
ha obtingut més del 10% dels vots.

encara qUe els britànics 
decideixin quedar-se, el referèn-
dum serà car. Els mercats han re-
accionat a l’alça després de la vic-
tòria de Cameron, però que ningú 
s’enganyi: no hi haurà pau a l’FTSE 
100, l’índex de la Borsa de Londres. 
La consulta és la principal amena-
ça per a la seva economia. Molts in-
versors internacionals es pregun-
ten: «¿Estic posant els meus diners 
en un país de la UE?» Els naciona-
listes escocesos, aclaparats pel seu 
imponent èxit tot just vuit mesos 
després de perdre un referèndum 
sobre la independència, no dubta-
ran a utilitzar la possible sortida de 
la UE per exigir una altra consulta. 
Brexit podria ser el camí més curt 
per a Scotxit.
 L’aïllament europeu del Regne 
Unit s’accentuarà, i, com m’asse-
gura Laura Kelleher, del Consell Eu-
ropeu de Relacions Exteriors, els 
líders europeus no li posaran les 
coses fàcils a Cameron, perquè fa 
temps que erosiona el seu capital 
polític. Finalment, una d’humor 
britànic: el seu referèndum podria 
coincidir el 2017 amb la seva presi-
dència de torn de la UE. H
Politòleg. Màster en Relacions Internacionals 

de la UE, London School of Economics.
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La comunitat empresarial 
pugnarà per la continuïtat, però  
Cameron necessita concessions

LEONARD BEARD

La victòria ‘tory’

S
i les eleccions munici-
pals del pròxim dia 24 
són contemplades com 
una primera volta de 
les catalanes del 27 de 

setembre –que el president Mas va 
presentar, al seu torn, com la mare 
de totes les batalles–, les dades que 
avui aporta l’enquesta del GESOP 
sobre el municipi de Barcelona de-
uen resultar descoratjadores per 
als dos partits impulsors del full de 
ruta sobiranista, CiU i ERC. 
 Vegem. Trias guanyaria, cosa 
que no és poc, amb 10/11 regidors, 
però amb un modest 22,6% dels 
vots (cinc punts i mig menys que fa 
quatre anys). Esquerra, per la seva 
part, quedaria relegada al sisè lloc, 
un resultat paupèrrim, tot i pujar 
del 5,5% dels sufragis del 2011 al 

tims anys, CiU i ERC es quedarien 
on estaven: en aproximadament 
un terç dels vots a la capital de 
Catalunya. 
 És cert que les eleccions muni-
cipals tenen una dinàmica pròpia 
i que possiblement no estan tan te-
nyides pel debat de la secessió. Però 
no deixa de ser destacable que les 
dues formacions (tres, si comptem 
la CUP) que aspiren a una indepen-
dència exprés (18 mesos a partir de 
les eleccions plebiscitàries del se-
tembre) reuneixen un resultat tan 
mediocre a la capital.
 Paral·lelament, les tres forces 
que han estat clarament d’esquena 
a l’anomenat procés, el PP, Ciuta-
dans i el PSC, sumen ara, sempre se-
gons l’enquesta del GESOP, el 39,2% 
dels vots (40,6% fa quatre anys). Pe-

rò a aquesta dada hi hem de juxta-
posar el 18,9% de vots que obtin-
dria Barcelona en Comú, la candi-
datura d’Ada Colau, que sense ser 
bel·ligerant amb el procés sobira-
nista, no està en el full de ruta pac-
tat per Mas i Junqueras. 

Fragmentació

És previsible que les forces sobi-
ranistes obtinguin bons resultats 
en les comarques menys urbanes. 
Però una de les preguntes que 
planteja el sondeig que avui pu-
bliquem és si una Barcelona amb 
una opinió política tan fragmen-
tada pot empènyer el carro de l’Es-
tat propi.

Barcelona
i el procés
                

@JuanchoDumall

10,2%. Això significa que la suma 
de CiU i ERC dóna un percentatge 
del 32,8% (33,7% el 2011). És a dir, 
en el terreny nacional, i tot i la im-
pressionant mobilització dels úl-

La clau
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La roda

Twitter anima 
la campanya 
electoral

sAÜl

Gordillo

¿S’
i m a g i -
nen una 
campa-
nya elec-
t o r a l 

sense Twitter? Quin avorriment. És 
cert que el nostre timeline s’omple 
de tuits electoralistes i que els can-
didats envaeixen Facebook, però 
una campanya sense fakes, fucks i 
trolls seria insuportable. La número 
4 d’ICV-EUiA a Girona, Marina Pi-
bernat, ha batut el rècord i en no-
més dos dies ha hagut de retirar-se 
víctima dels seus insults a Twitter 
als «catalanufos» i l’«escòria» dels na-
cionalistes. El zasca de Jordi Évole a 
l’alcalde del PP de Badalona, Xavier 
García-Albiol, pel seu missatge xe-
nòfob de neteja, també ha sigut me-
morable. La candidata del PP de 
Rubí, Mònica Querol, també rebia 
aquest diumenge pel seu Primer els 
de casa, eslògan de Plataforma fa 
quatre anys. I a l’alcaldable del PP de 
Salt, Sergio Santamaría, les mofes li 
van arribar poques hores després 

d’iniciar-se la campanya, per l’error 
de l’empresa de les banderoles, al 
proposar solucions per a Terrassa.
 Twitter, tot velocitat i excés, és 
una gran trinxera per als equips di-
gitals dels candidats. La nit del di-
vendres hi va haver més de 30.000 
tuits sobre el debat d’alcaldables de 
Barcelona, organitzat per BTV i la 
FAVB, sota l’etiqueta #BTVe15, que 
va ser tendència a Espanya abans, 
durant i fins a cinc hores després 
de l’acte. Ada Colau, que té una ci-
berlegió al seu costat, i Xavier Trias 
van ser els que més mencions i refe-
rències van sumar. Bipolarització 
2.0. Alfred Bosch i Alberto Fernán-
dez Díaz, els més relaxats i els que 
menys hi tenien a perdre, van capi-
talitzar les puntes més altes, arran 
d’una relliscada i un cos a cos. La 
CUP, absent en el debat pels blocs 
electorals, es va colar en el de la xar-
xa amb #BTVe15. C’s es va abstenir. 
La llei electoral no sap què són les 
xarxes socials, però les candidatu-
res sí. H

La xarxa social, tot 
velocitat i excés, és
una trinxera per als
equips dels partits

saulgordillo
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