
Polítics
a la
xarxa

� Hores abans de l’inici de la
campanya de les eleccions al Par-
lament de Catalunya, diumenge
passat, dia que la premsa distri-
buïa el polèmic DVD de CiU
Confidencial Cat, les pàgines
personals d’Internet –conegudes
com a blocs o blogs– anaven molt
carregades. La majoria dels 45
blocs escrits per càrrecs de CiU
oferien el documental contra el
tripartit disponible a Youtube,
que és la gran videoteca a la xar-
xa. Els 140 càrrecs del PSC amb
bloc també havien reaccionat, per
contrarestar el cop d’efecte dels
convergents. Liderats per Miquel
Iceta, vicesecretari del PSC, que
actualitzarà el bloc cada dia, els
socialistes responien amb un altre
vídeo en què es mostraven op-
cions per reciclar el DVD, per no
llençar-lo a les escombraries.

La bloquesfera d’esquerres
(PSC, ERC i ICV-EUiA) reaccio-
nava com un tsunami, i faltaven
poques hores per al tret de sortida
d’una campanya que tindrà a In-
ternet un dels grans camps de ba-
talla. Els blocs són la novetat de
les eleccions, juntament amb els
vídeos i els continguts de televi-
sió que CiU, el PSC i ICV oferei-
xen a les seves pàgines. Augmen-
ten les visites als webs dels par-
tits, que ofereixen més continguts
a lectors i blocaires de la corda.

SAÜL GORDILLO

CAMPANYA VIRTUAL. Líders,
candidats i militants obren diaris
personals a Internet per esgarrapar
vots i difondre els seus arguments.

Artur Mas, José Montilla, Jo-
sep-Lluís Carod-Rovira i Joan
Saura tenen web pròpia amb el
domini .cat, i cal recordar que
l’exministre hi té alguna part de
mèrit, en això. Però Carod ha anat
més enllà, i ha obert un diari per-
sonal en què anota i reflexiona
diàriament sobre la campanya. És
el primer presidenciable blocaire.
De la mateixa manera que Pas-
qual Maragall ha estat el primer
President amb bloc. Efímer i car,
però bloc al cap i a la fi.

La campanya pel referèndum
de la reforma de l’Estatut va posar
de manifest la importància estra-
tègica dels blocs. Cap contesa
electoral es podrà afrontar, a par-
tir d’ara, al marge de la xarxa i
dels diaris personals. Amb el no a
l’Estatut, ERC va demostrar el
predicament que té entre els blocs
polítics. Els republicans són la se-
gona força amb més quaderns en
xarxa: 90. Primer són els socialis-
tes, i tercers, els nacionalistes,
mentre que els ecosocialistes en
tenen 25 i el PP, només10.

En el conjunt de l’Estat, Cata-
lunya és un referent per la densa
xarxa política de blocs, molt en-
trelligada en funció d’afinitats i
sigles polítiques. La segona insti-
tució del país, el Parlament, allot-
ja al seu web un bloc del president
Ernest Benach, que precisament
aquests dies l’ha aturat per dina- J
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