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Convergència i Unió gaudeix de bona salut. Almenys en política catalana. 

És cert que va fracassar a les eleccions legislatives del 9 de març passat, 

quan el seu principal objectiu no era mantenir-se sinó recuperar els 

escons del Congrés perduts quatre anys enrere, però el Baròmetre de 

primavera que publica des de divendres aquest diari anuncia que, si ara 

se celebressin comicis al Parlament de Catalunya, la federació 

nacionalista tornaria a ser la força més votada, seguida del PSC, i tots 

dos millorant resultats. CiU també obtindria més bons resultats si es 

repetissin ara les legislatives, ja que votants que la van abandonar el 9 

de març semblen haver-se'n penedit ara. 

 

No obstant, el que va passar el 2003 i, sobretot, el 2007 amb les 

eleccions catalanes es podria tornar a repetir: és a dir, CiU, amb més 

escons que els rivals, encara que sense majoria suficient, seguiria a 

l'oposició si es reedités el tripartit. S'entenen així els esforços de Mas per 

convèncer Rodríguez Zapatero de la conveniència de fer respectar al PSC 

la suposada regla de deixar que governi la força més votada. 

 

Esquerra, malgrat la seva crisi interna, seguirà tenint la clau de la 

governabilitat de Catalunya. Si es confirmen en el seu dia els resultats 

del sondeig, tant podrà donar la majoria a CiU com a l'esquerra socialista 

i postcomunista. Assistirem possiblement a una combinació de festeig i 

fustigació --pal i pastanaga alhora-- de CiU sobre Esquerra, per fer 

possible el pacte nacionalista després de les pròximes eleccions. La 

rectificació de l'error de l'equip més pròxim a Mas --que es va jugar les 

últimes eleccions a l'única carta de la majoria absoluta i va repartir pals 



sense pastanaga a Esquerra-- és una assignatura pendent que 

Convergència haurà d'abordar al seu congrés. 

 

Malgrat l'enuig que Esquerra provoca en el seu propi electorat (el 28,3% 

dels seus votants censuren el seu paper al Govern i un 34,3% no es 

decanten ni pel "bé" ni pel "malament"), el partit el control del qual es 

disputaran en un pròxim congrés Carod i Puigcercós podria mantenir 17 

o 18 dels 21 diputats que actualment té al Parlament, segons el 

Baròmetre. Serien suficients per garantir una majoria d'esquerres amb el 

PSC i ICV, que es manté, o estrenar una majoria alternativa nacionalista. 

 

En definitiva, la política catalana també es bipolaritza, però molt menys 

que la del conjunt d'Espanya. 

 


