
ment debilitant. No sa-
bem amb exactitud què 
passarà el 27 de setem-
bre, però sí el que va suc-
ceir el 24 de maig passat. 
El trident sobiranista 
(CiU, ERC i CUP) va acon-
seguir una victòria in-
discutible (1,4 sobre 3,1 
milions de vots emesos), 
però el fet que hi hagués 
més de dos milions d’abs-
tencionistes va deixar el 
suport rebut per aques-
tes tres formacions en 
una escassa quarta part 
del cens electoral. Sense 
saber les xifres exactes, 
el titular del 27 de setem-
bre ja està escrit: victò-
ria de l’independentis-
me amb el suport de bas-
tant menys de la meitat 
del cens electoral.
 La pregunta de què 
haurien votat els 2,2 mi-
lions de catalans absten-
cionistes (o els 1.411 mi-
litants d’Unió) és inte-
ressant però no té resposta, de la 
mateixa manera que la nit del 27 
de setembre no tindrà resposta la 
pregunta sobre l’actitud dels cen-
tenars de milers de ciutadans que 
optaran per l’abstenció fins i tot sa-
bent que està en joc, i de quina ma-
nera, el futur de Catalunya. Natu-
ralment, en un sistema on el vot no 
és obligatori la gent és lliure d’abs-
tenir-se, i els resultats que compten 
no es calculen sobre el cens electo-
ral sinó sobre el vot emès. En el cas 
d’Unió, la pregunta que es pot fer no 
és si la victòria de Duran va ser legí-
tima sinó més aviat si va ser útil per 
resoldre la qüestió que es planteja-
va. Certament, guanyar una consul-

Un mandat clar
El 27 de setembre s’haurà d’acceptar una possible majoria del 50,1% de vots, independentista o no 

E
l dia 14 de juny, la militàn-
cia d’Unió Democràtica de 
Catalunya va participar en 
una dramàtica consulta 
interna sobre la posició 

del partit respecte al full de ruta so-
biranista firmat per ERC i CDC. Una 
consulta dramàtica i també una mi-
ca esperpèntica, perquè votar sí sig-
nificava dir no al full de ruta i votar 
no equivalia a donar un sí incondici-
onal als plans d’Artur Mas i Oriol 
Junqueras. Més enllà d’aquest as-
pecte que finalment resulta anec-
dòtic, la consulta d’Unió planteja 
algunes qüestions de procediment 
democràtic sobre les quals pot ser 
interessant aturar-se, especialment 
si sucumbim a la inevitable tempta-
ció de projectar les nostres reflexi-
ons a convocatòries electorals de ti-
pus referendari o de vocació refe-
rendària recents o futures.

Els rEsUltats  de la 
consulta d’Unió són coneguts. Dels 
4.095 militants censats, més d’un 
terç (1.441 per ser exactes) van de-
cidir abstenir-se, malgrat saber que 
el futur del seu partit estava en joc. 
Dels dos terços escassos que van de-
cidir participar-hi (2.654), una mi-
ca més de la meitat van optar pel sí 
(1.351) i una mica menys de la mei-
tat ho van fer pel no (1.226). En altres 
paraules: resulta que Josep Antoni 
Duran Lleida va guanyar el seu par-
ticular plebiscit amb el suport d’un 
modest 33% de la seva militància, 
una victòria, com s’ha vist, certa-

ta amb el 50,9% dels vots no és una 
victòria folgada, que diguem, però 
¿constitueix una victòria clara? Si 
ho jutgem pel que ha succeït en el 
cas d’Unió, la resposta sembla més 
aviat negativa. Ras i curt, la victòria 
obtinguda per Duran en la consulta 
interna no va ser reconeguda pels 
líders del sector independentista 
d’Unió ni especialment pels seus so-
cis de Convergència Democràtica, 
que servint-se d’un indecorós ulti-
màtum van dinamitar en qüestió 
d’hores una aliança de 37 anys.
 No obstant, en política compa-
rada la norma és que els resultats 
ajustats siguin acceptats per totes 
les parts, encara que a vegades sigui 

a contracor. Sense anar més lluny, 
el 24 de maig Barcelona en Co-
mú va obtenir només 17.000 vots 
més que CiU sense que ningú ha-
gi discutit seriosament la victòria 
d’Ada Colau ni el seu dret a formar 
govern. En pobles petits, un sol vot 
de diferència pot donar una majo-
ria absoluta. Pensant en el 27 de se-
tembre, la conclusió és clara: si els 
partits que portin la independèn-
cia en el seu programa obtenen no 
ja el 50,9% sinó el 50,1% dels vots, 
s’haurà d’acceptar el resultat; i si 
són els partits que no portin la in-
dependència en el seu programa 
els que obtinguin el 50,1%, també 
s’haurà d’acceptar el resultat. El 
que no valdrà és l’actitud de per-
dre i no acatar dels crítics d’Unió.

aqUEsta consideració pot 
semblar òbvia, però la veritat és 
que els estrategs independentis-
tes ho han embolicat una mica tot 
plegat. En lloc d’apostar franca-
ment per la majoria absoluta de 
vots, d’un temps ençà estan dient 
que es conformen amb la majoria 
absoluta d’escons. Aquesta estra-
tègia només s’entén des de la con-
vicció que la segona cosa és pos-
sible (la veritat és que abans de la 
sobtada implosió de CiU no hi ha-
via cap enquesta que no preveiés 
una còmoda majoria absoluta de 
la suma de CiU, ERC i CUP) i la sos-
pita que el primer pot resultar  in-
abastable. El problema vindrà en 
el moment d’explicar a la Unió 
Europea, als Estats Units i a la co-
munitat internacional en general 
que menys del 50% dels vots do-
nen un mandat democràtic clar a 
favor de la secessió. H
Professor de la Facultat de Traducció
i d’Interpretació de la UAB.

ALBERT

Branchadell

El problema serà si es diu a 
la UE que una majoria d’escons 
però no de vots avala la secessió

LEONARD BEARD

El dilemà català

U
n dels últims actes de 
Juan Alberto Belloch 
com a alcalde de Sara-
gossa va ser acompa-
nyar el crucifix que du-

rant anys havia estat al saló de 
plens de l’ajuntament fins a una vi-
trina en una altra dependència 
municipal. El gest tenia tela. Grups 
d’esquerra havien sol·licitat els úl-
tims anys la retirada de la imatge 
religiosa a compte de l’aconfessio-
nalitat, però el PSOE, amb el vot del 
PP, va mantenir el Crist crucificat 
en lloc tan visible... i tan sensible. 
El polític socialista el retirava per fi 
abans d’anar-se’n i que arribés la 
nova corporació sortida de les elec-
cions municipals del 24-M i que va 
donar l ’alcaldia  als  nois  de 
Saragossa en Comú, que no estan 

 Alcaldes en metro o en bicicle-
ta, cotxes oficials als garatges, ab-
sència de corbates, molta samar-
reta, molt d’imperatiu legal en les 
preses de possessió, abundant pre-
sència dels nous regidors en ma-
nifestacions i desnonaments... El 
canvi ha arribat, de moment, al ter-
ritori de la simbologia. Res que re-
cordi l’anomenada vella política ha 
d’enfosquir la festa del sí se puede.

Mitjans crítics

Des dels mitjans més crítics amb 
els partits emergents s’espera amb 
l’escopeta carregada el dia que es 
pugui fotografiar l’alcalde de Va-
lència, Joan Ribó, en un cotxe de 
l’ajuntament i no en bicicleta. O 
que Ada Colau hagi d’ordenar una 

missió repressiva a la Guàrdia Ur-
bana. O que a Manuela Carmena 
li contestin els rastaflautes. Lla-
vors es demostrarà, pensen, que 
els nous no són tan diferents dels 
anteriors. És el mateix missatge 
que es va difondre amb el cas Mo-
nedero i que busca, en el fons, de-
mostrar que aquí de casta en som 
tots.
 No obstant, s’equivoquen els 
que ignoren que les noves formes 
arribades a la política institucio-
nal, per més que puguin semblar 
impostades, són ben rebudes per 
molts sectors de ciutadans farts 
de pompa provinciana i de despe-
ses innecessàries. Ningú plorarà 
pel crucifix de Belloch.  

Crucifixos, 
bicicletes
i samarretes

@JuanchoDumall

per cremar esglésies, però tampoc 
per a gaires crucifixos. Va ser un al-
tre més dels gestos que en el ter-
reny de la simbologia ens ha portat 
l’últim vendaval polític.

La clau

DIRECTOR 
ADJUNT

JUANCHO

Dumall

DILLUNS 722 DE JUNY DEL 2015

La roda

El xantatge de 
Mas a l’aNC 
i Òmnium

SAüL

Gordillo

H
o ha tornat a fer. El 
president Artur Mas 
ha posat noves condi-
cions per concórrer a 
les eleccions «plebisci-

tàries» del 27 de setembre. Lluny 
de respectar els seus acords del 
gener amb Oriol Junqueras da-
vant els notaris de l’Assemblea, 
Òmnium i l’Associació de Munici-
pis per la Independència (AMI), 
Mas es va envoltar dissabte de càr-
recs i militants de Convergència 
–no hi van tenir cabuda els 
d’Unió, segrestats en un tens con-
sell extraordinari que evidencia-
va la fractura interna– per llançar 
el seu nou guió, que requereix 
manual d’instruccions.  
 La derrota de Xavier Trias a Bar-
celona i les proclames de «sí se pue-
de» a la plaça de Sant Jaume durant 
l’elecció d’Ada Colau com a alcal-
dessa han provocat pànic en l’en-
torn presidencial. Mas juga amb 
foc al situar el món de Colau com 
a enemic del procés sobiranista, 

una operació que pretén mobilit-
zar el seu electorat però que dila-
pida les últimes aproximacions 
entre l’alcaldessa i les entitats so-
biranistes per ampliar el períme-
tre de l’independentisme.
 Ara la pilota és a la teulada de 
l’ANC i Òmnium, que poden aca-
bar trencant-se internament per-
què entre els seus socis hi ha vo-
tants de CiU, ERC, CUP i fins i tot 
d’ICV. Mas fa la impressió de te-
nir por, de no creure’s que pot gua-
nyar el 27-S, i opta, egoistament, 
per tensar la corda amb les entitats 
que presideixen Jordi Sànchez i 
Muriel Casals. És un xantatge que 
si no rep resposta afirmativa tin-
drà conseqüències imprevisibles, 
una d’elles la de no convocar les es-
perades eleccions. Resulta parado-
xal que hores després d’acumular 
un gran crèdit entre el públic sobi-
ranista per la seva ruptura amb la 
Unió antiprocés, el president llan-
ci una operació tan confusa. Ben-
vinguts al caos.H   

Després de la ruptura 
de CiU, l’envit 
presidencial pot dinamitar 
les entitats sobiranistes 

@saulgordillo
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