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Tant de bo el 28-N fos demà. No ho dic per l'ànsia de saber els resultats 

electorals sinó per estalviar-me una altra campanya plena d'eslògans 

buits, promeses vanes i desqualificacions diverses. Pel que sembla, no 

caldrà consultar cap analista, ni desxifrar cap enquesta, ni tan sols trucar 

al tarot de Radio TeleTaxi. Tothom sap qui guanyarà i els profetes 

sobren. Només hi ha un somriure que es dibuixa a l'horitzó. És claríssim. 

És el somriure indissimulat i confiat de Convergència. Guanyaran. Ho 

faran per mèrits propis i també perquè la imatge del tripartit és més que 

pèssima. Per a algunes persones, depenent del que llegeixen i escolten, el 

tripartit és pitjor que el Papu, Mordor i les Calderes del Pere Botero junts. 

 

Curiosament, a les enquestes que es fan aquests dies, la gent valora 

l'obra de Govern del tripartit, però no el tripartit com a Govern. No és 

estrany, no ho valoren ni ells mateixos. La incapacitat que demostren a 

l'hora d'explicar i defensar el pacte polític que han fet els tres partits 

junts els passarà factura per separat. El fet que no diguin clarament, per 

raons electorals, que estarien disposats a repetir-lo, significa, en certa 

manera, renegar del que han fet. Si no ho fan és perquè ara diuen que 

toca canvi i tothom diu que el canvi que toca són ells. Doncs bé, sé que 

no és un cavall guanyador, que han fet moltes coses malament, que han 

estat una olla de grills, però, ves per on, trobo que no seria tan terrible 

un altre tripartit. Potser és que tampoc espero gaire d'un Govern, potser 

és que alguns consellers, sobretot conselleres, han fet una bona feina, 

potser és que, encara que moltes vegades no ho sembli, han intentat fer 

una política d'esquerres i això té mèrit. Però, sobretot, perquè mil 



vegades abans un Govern de pacte, per difícil i impossible que sigui, 

abans que un Govern amb majoria absoluta. Abans el desordre d'una 

coalició que la prepotència i la manca d'explicacions que han 

caracteritzat les majories absolutes que hem conegut. Espero que no 

sigui així el que ens deparin les pròximes eleccions en què, per a la 

vergonya de tots, la primera majoria absoluta l'obtindrà l'abstenció. 

 


