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L'autor reflexiona sobre els possibles pactes que podria fer CiU per governar i les 
retallades socials que això podria implicar  

 
Diumenge a votar, però demà dissabte toca reflexió. La pregunta que ens farem serà: 
tornarà la dreta al poder? Quins retalls socials executarà? Hi som a temps, d'evitar-ho? 
Encara hi ha uns 200.000 socialistes indecisos, per cap de nacionalista.  
 
Les respostes no són pas complicades. Sí, tornarà la dreta a governar a tenor del que 
diuen les enquestes, però cal saber el resultat: govern en solitari, coalició fàctica amb el 
PP; sense majoria CIU-PP... tot pot succeir. Però això no és el substancial. El 
substancial és si hi haurà una presència socialista prou forta per garantir que els 
programes socials encetats no es torcin amb l'excusa de la crisi econòmica.  
 
Alemanya, governada per la dreta, ha fet retalls, però tot i així la despesa social és 
encara molt més elevada, en proporció, que la de Catalunya i el conjunt d'Espanya. El 
mateix França i per descomptat els països escandinaus. Esperem que el Regne Unit no 
sigui l'excepció.  
 
L'Estat de benestar, com ens deia Polanyi, és la circumferència que es marca 
democràticament la societat per beneficiar la societat en el seu conjunt, o sigui, perquè 
tots visquem més segurs. El cristianisme ens va aportar el concepte de la caritat; la 
república (Revolució francesa i les Llums), la fraternitat; i el moviment obrer la 
solidaritat. La transcripció en drets va ser el gran acord entre socialistes i 
democratacristians: l'Estat de benestar.  
 
Ara la dreta vol recular. En un moment de feblesa vol tornar enrere. Per què, sinó, CiU 
vol parar la remodelació del Trueta o la informatització de les aules escolars? I només 
cito dues coses. Encara estem a temps d'evitar-ho? És clar que sí, votant progressista.  
 
I, la gran qüestió, que ja he referit altres cops: el vot en blanc i l'abstenció segueix sent 
el gran aliat de CiU. Si no hi ha una reacció en ferm el PSC podria fregar el pitjor 
resultat de la seva història, i CiU la majoria absoluta.  
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