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El Baròmetre d'EL PERIÓDICO explicita dues coses. La primera és que la 

gran majoria de catalans volen unitat tant davant la crisi --un 72% 

considera que Catalunya ha empitjorat-- com davant els obstacles per 

pactar el finançament. La segona és que ha caigut la valoració de 

Zapatero, però que, per a Espanya, la seva opció segueix sent la 

preferida. 

 

Comencem aquí. Zapatero suspèn per primera vegada, amb un 4,8, i el 

73% pensa que no complirà els seus compromisos amb Catalunya. Però, 

malgrat això, el 41,5% dels catalans --un percentatge molt superior al de 

CiU i el PP-- votarien PSC en unes generals (només perdria dos o tres 

diputats dels 25 actuals). I Rajoy treu un suspens profund, un 3. ¿Per 

què? A l'hora de governar Espanya tothom sap perfectament que CiU no 

governarà, els electors no volen delegar el seu vot en Mas-Duran, i 

s'estimen més Zapatero que Rajoy. El primer perd apreci perquè ronseja 

amb l'Estatut, però Rajoy no en té perquè hi va votar en contra, va 

encoratjar una campanya enormement agressiva i l'ha recorregut. 

 

La segona és que els catalans no només volen unitat davant la crisi 

(88%) i davant el finançament (89%), sinó que aposten per ampliar el 



tripartit a CiU (68%). I aquest desig és realment molt majoritari en tots 

els electorats. Fins i tot al del PP. 

 

I aquestes dues línies no són paral·leles i poden convergir. Zapatero s'ha 

quedat sense majoria i el quadripartit català l'hi podria donar amb 

comoditat a canvi de la resolució del finançament. La gran oportunitat és 

que la majoria sigui no amb CiU, o amb ERC, sinó amb Catalunya en bloc. 

Una aliança responsable (no es tracta de posar banderes a l'Amazones) 

PSOE-Catalunya permetria governar Espanya, faria que Espanya digerís 

l'Estatut i podria ajudar (no és segur) el sector sensat del PP a imposar-

se. 

 

És clar que aquesta solució vol una mirada a mitjà termini i deixar de 

banda tacticismes a curt termini. I la millor manera de deixar clar davant 

d'Espanya que l'aposta no és menysprear, o torejar, seria la formació --

fins a les pròximes eleccions catalanes-- d'un Govern unitari. 

 

Un quadripartit a Catalunya per recolzar l'Espanya plural és una aposta 

intel·ligent. Però no és fàcil. Zapatero té carències i --espantat pel cost 

electoral que per a ell ha tingut l'Estatut-- pot preferir majories 

circumstancials ambigües, com ha fet el primer any de legislatura. I 

recolzar-se en el PNB era més fàcil perquè Euskadi té un finançament 

allunyat de la solidaritat entre comunitats i a Espanya ningú diu ni piu. Ni 

el PP d'Esperanza Aguirre i Acebes. 

 

I tampoc és fàcil a Catalunya. Primer, perquè, com vam veure amb 

l'Estatut, tots pregonen unitat, però fan joc brut. El PSC, per suavitzar-

lo, va fer esmenes a Madrid al text (equivocat) votat a Catalunya. Artur 

Mas va pactar amb Zapatero, amb nocturnitat, un text rebaixat. I ERC va 



votar contra l'Estatut a Catalunya --debilitant-lo molt a Espanya-- per 

marcar paquet. I no sembla que cap hagi après la lliçó. 

 

A MÉS, els grups que comparteixen el poder --forcejant-- seran reticents 

a donar entrada a un altre partit poderós i diferent. ERC i ICV tindran por 

que sigui el primer pas cap a la gran coalició després de les 

autonòmiques. I el PSC no vol donar avantatges al seu gran competidor. 

Per la seva part, CiU no amaga que per a ella el que és essencial és 

recuperar la Generalitat i tornar a governar tan sola com pugui. Ara que 

l'enquesta d'EL PERIÓDICO li dóna ales, pot trobar inútil i tot compartir 

poder uns mesos. Potser sí amb el PSC. Potser sí amb ERC. Però tots dos 

junts (i a sobre Saura) és too much. 

 

La possibilitat existeix, però potser Zapatero no tindrà la valentia 

d'afrontar-la i Catalunya no sabrà aprofitar-la. Quan Mas diu (en aquest 

diari) que no li agrada el PSOE i que no pot recompondre la relació amb el 

PP, amaga el cap. L'un o l'altre ha de governar. I Catalunya té una gran 

oportunitat: condicionar Zapatero i intentar que el PP rectifiqui. 


