
El laberint britànic 
• Les bases ‘tories’ volen governar en minoria i les liberals demanen al 

carrer la reforma electoral 

• Cameron i Clegg negocien amb discreció un difícil pacte de govern des 

de posicions molt allunyades 
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David Cameron i Nick Clegg es van reunir en privat durant 70 minuts la 

nit passada, per discutir el progrés de les complicades negociacions per 

arribar a un pacte de Govern al Regne Unit. La cita es va concertar 

després que el líder conservador i el liberal coincidissin hores abans en 

una cerimònia pels caiguts celebrada a Londres. Era la primera vegada 

que es trobaven cara a cara des que el resultat electoral de dijous 

convertís el camí cap a Downing Street en un laberint del qual no sembla 

que sigui fàcil ni ràpid sortir. 

 

A la tarda, l’exigència d’una reforma electoral al Regne Unit va saltar al 

carrer. Un miler de manifestants es van congregar a les portes de la seu 

dels liberaldemòcrates, on Clegg es trobava reunit amb la cúpula del 

partit analitzant l’oferta de pacte que han rebut dels conservadors. Entre 

crits de «no més vots malgastats» i «volem la reforma ja», els 

concentrats van entregar a Clegg una petició recolzadada per 22.000 

firmes. 

 

L’home del qual depèn en aquests moments la formació d’un nou Govern 

va abandonar per uns instants la reunió i enmig d’una ovació, amb l’ajuda 

d’un megàfon, va prometre persistir en els principis de transparència i 

justícia que ha estat defensant fins ara i pels quals, segons va dir, va 



entrar en la política. «Accepto la vostra petició amb un esperit de canvi, 

de canvi verdader, de les polítiques d’aquest país», va afirmar. «Per la 

meva banda, us demanaria que féssiu això que avui heu fet aquí en tots 

els carrers i totes les comunitats del nostre país», va afegir. Els 

manifestants es van dirigir després a la seu del partit conservador, però 

es van dissoldre pacíficament quan van saber que Cameron no era a 

l’edifici. 

 

PRESSIÓ / Seguits cada minut per periodistes i càmeres, els dos líders es 

troben sotmesos a fortes pressions des de les seves pròpies files, 

mentre la negociació continua amb discreció. Una nova reunió entre els 

equips negociadors de tots dos partits està prevista per a aquest matí, 

després d’una primera reunió la nit de divendres. «Hem tingut una reunió 

inicial. Això és tot de moment» va ser l’únic comentari del dirigent tory 

William Hague al seu terme. No hi ha un calendari fixat per a aquestes 

converses, i poc se sap de la seva marxa o del seu contingut. 

 

Abans de veure’s ahir a la nit, Cameron i Clegg s’havien trucat divendres. 

El líder liberaldemòcrata també va mantenir aquell dia una conversa 

telefònica de poc més de mitja hora amb Gordon Brown, segons sembla 

bastant desagradable. Segons va confiar una font liberal, Brown va 

utilitzar un to tallant i agressiu amb Clegg, que va exigir la dimissió del 

primer ministre, a la qual cosa ell va respondre amb amenaces. La 

informació va ser desmentida pels liberals i per Downing Street, però és 

ben sabut que tots dos tenen des de fa temps una pèssima relació 

personal. 

 

Brown, que al migdia va posar terra per mig i va marxar a Escòcia, pot 

ser un obstacle insalvable per a un acord dels liberals amb els laboristes, 



si fallés l’intent de col·laboració amb els conservadors. Un diputat 

laborista acabat de reelegir, John Mann, va demanar ahir públicament la 

seva dimissió per facilitar una possible aliança. «Passi el que passi durant 

els pròxims dies, Brown no hauria de ser qui dirigís els laboristes en unes 

pròximes eleccions i hauria de dimitir abans del congrés laborista del 

setembre», va assenyalar el parlamentari. «Els britànics no el volen com a 

primer ministre –va afegir–. Un Govern minoritari encapçalat per ell no 

tindria credibilitat». La idea que Brown ha de dimitir com a líder abans de 

l’estiu comença a sonar en tots els escalafons del partit. 

 

ENORME MALESTAR / Brown no és l’únic que té problemes a casa. Entre 

els conservadors més tradicionalistes està causant un enorme malestar 

l’intent de Cameron de pactar amb els liberals. Els que el critiquen són 

els mateixos que ja van mostrar grans reticències a la seva designació 

com a líder fa cinc anys i al seu pla modernitzador, que va situar com a 

assumptes prioritaris en el programa tory la sanitat pública i l’educació. 

Ara el culpen d’haver realitzat una campanya electoral equivocada, que 

ha conduït a un resultat fallit i al laberint polític i constitucional en el qual 

es troba el país. 

 

L’autoritat de Cameron es posarà a prova dilluns, quan es reuneixi amb 

els diputats tories, que li recriminen que estigui negociant a la seva 

esquena, consultant tan sols el petit cercle d’íntims en el seu equip. La 

reforma electoral que demanen els liberals és un tema tabú per a la 

majoria dels conservadors, com ho són també l’euro o l’obertura cap a 

Europa, iniciatives que representa Clegg. En una enquesta realitzada a 

internet entre activistes tories, el 86% s’ha declarat en contra del pacte 

i a favor que Cameron presideixi un Govern minoritari.  

 


