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Miquel Iceta, amb les 50 primeres paperetes, i després José Montilla, 

amb els resultats, van córrer diumenge a proclamar victòria. Mentre el 

PSOE perdia a Espanya, el PSC guanyava a Catalunya. I el retrocés català 

(206.000 vots) compta en la derrota de ZP davant Rajoy (583.000 

vots). 

 

¿El PSC està realment satisfet? Sí, perquè malgrat la crisi i el fet que ZP 

no els dóna aire, tornen a guanyar. I el tripartit derrota un cop més la 

dreta. Però hi ha gotes amargues com que el PP i en especial CiU milloren 

resultats, mentre que l'esquerra perd part dels seus vots. És impossible 

col.legir amb els resultats europeus el que passarà a les pròximes 

catalanes. Però l'avantatge més petit del PSC podria comportar que CiU 

augmentés el seu a les catalanes. I la majoria del tripartit es podria 

esfumar. Però ahir Montilla va guanyar en un moment endimoniat. Per 

això somreia com poques vegades. Si finalment ZP compleix. 

 

Anem als números. El PSC va perdre 206.000 vots i set punts respecte 

al 2004 i CiU va guanyar 70.000 vots i cinc punts. Però l'avantatge 

socialista és encara de ni més ni menys que 262.000 vots i 13 punts. 

CiU millora respecte al desastre de les europees del 2004, quan el PP la 

va superar, però Mas no pot treure pit. Mentre a les europees de 1994 

CiU va vèncer el PSC, ara només aconsegueix tornar al 22% dels vots, la 

seva mitjana a les anteriors cinc europees. I el PSC, que baixa al 35,8%, 

també torna a la seva mitjana. És clar, reduir la distància amb el PSC de 



548.000 a 262.000 vots, de 23 a 13 punts, és millorar bastant però no 

permet cantar victòria. 

 

A més, encara que els tres socis perden vots i percentatge, el tripartit 

suma el 51,1% davant del 40,4% dels dos grups del centre i la dreta, CiU 

i el PP. Un avantatge de 10 punts permet a Montilla proclamar que el 

tripartit ha guanyat les eleccions. Però a les europees del 2004 

l'avantatge del tripartit va ser de 35 punts i a les autonòmiques del 

2006 va baixar a vuit. Una retallada de ni més ni menys que 23 punts. Si 

una reducció similar de la distància tripartit-dreta es tornés a donar entre 

les europees de diumenge i les autonòmiques del 2010, la suma de la 

dreta tindria majoria al pròxim Parlament. 

 

I és factible perquè a les autonò- miques les tres províncies menors 

resulten primacials. I mentre a les europees del 2004 el PSC va guanyar 

amb un marge ampli a les quatre províncies, ara CiU ha guanyat, tot i que 

sigui per poc, a Girona i Lleida. 

 

Conclusió: Montilla està satisfet perquè el PSC i les esquerres han tornat 

a guanyar. Mas, també perquè la tendència no és dolenta per a les 

catalanes i no fa impossible l'objectiu de privar el tripartit de la majoria. 

A la Catalunya del 2009 tot segueix sent possible. 

 


