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Cinc escenaris possibles per a després de les
eleccions del 21-D

Si els comicis del 27-S de 2015 ja van ser especials pel seu
caràcter plebiscitari, les eleccions previstes per al 21-D ho seran
encara més. CRÍTIC presenta en aquest article cinc possibles
escenaris –no els únics, però potser els més probables– a partir de
l’aritmètica parlamentària post-21-D.

Roger Palà / @rogerpala

Si els comicis del 27-S de 2015 ja van ser especials pel seu caràcter plebiscitari, les eleccions
previstes per al 21-D ho seran encara més: mig Govern a la presó o a l’exili, els ‘Jordis’ a Soto del
Real, l’èxit del referèndum de l’1 d’octubre, la DUI fallida del 27-0, l’aplicació de l’article 155…
L’independentisme viu entre la mobilització antirepressiva i un cert desconcert estratègic, mentre
que l’espanyolisme ha realitzat en els últims temps demostracions de força social sense precedents a
Catalunya. Han passat moltes coses durant els últims quatre mesos i el país ha estat sumit en un
grau d’estrès molt important. Es preveu una participació massiva a totes bandes.

En aquest context, aventurar-se a realitzar prediccions de possibles escenaris postelectorals és un
esport d’alt risc. Tot i això, els pronòstics que fan la majoria d’enquestes ens permeten intuir
algunes opcions. CRÍTIC presenta en aquest article cinc possibles escenaris –no els únics, però
potser els més probables– a partir de l’aritmètica parlamentària post- 21-D que assenyalen la
majoria d’enquestes i de l’anàlisi de la situació política del moment. L’article inclou les aportacions
dels politòlegs Marc Sanjaume, Astrid Barrio, Oriol Bartomeus i Albert Aixalà, realitzades en el
marc de la #Marató21D, organitzada per Ideograma, on van comentar-se alguns d’aquests possibles
escenaris.

Majoria absoluta ‘indepe’, sí… però per fer què?
L’escenari de majoria absoluta independentista es dibuixa a hores d’ara menys clar que el 27-S.
Segons l’agregat d’enquestes elaborat per Kiko Llaneras a ‘El País’, publicat el 15 de novembre, el
preveuen un 44% dels sondejos. Però, tot i això, segueix sent molt probable que Junts per Catalunya,
ERC i la CUP aconsegueixin sumar més de 68 escons. El politòleg i coeditor d’’El Pati Descobert’
Marc Santjaume afirma que, si fem cas de les enquestes, l’independentisme “tindrà la
responsabilitat històrica de seguir liderant el projecte polític a Catalunya, ja sigui fent valer la seva
pròpia legitimitat o buscant aliances fora del bloc independentista”.

És probable que, en cas que sigui possible aritmèticament, una aliança d’ERC, de Junts per
Catalunya i de la CUP sigui prioritària per a totes tres formacions. Tanmateix, hi hauria diverses
qüestions per resoldre. La primera seria quin resultarà ser el partit més votat dins del bloc
‘indepe’. La majoria de les enquestes assenyalen ERC. “L’ordre dels factors sí altera el producte. Si
es produeix un canvi de lideratges i ERC supera el PDECat, seran els republicans els responsables
d’articular el nou relat independentista i això també pot voler dir articular la política d’aliances”,
explica Sanjaume. Tanmateix, si ERC guanya les eleccions i Junqueras o Rovira es postulen per a la
presidència… com encaixa en tot plegat el discurs del Govern legítim de la República a l’exili?
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Seguint el fil d’aquest argumentari… podria donar-se el cas que ERC guanyés les eleccions i acabés
investint Puigdemont, encara que Junts per Catalunya quedés el tercer o quart partit? No hi ha cap
dubte que Junts per Catalunya intentarà l’operació en cas de quedar per sota dels republicans.

Al mateix temps, l’aposta del PDECat per una candidatura liderada per Puigdemont amb un gruix
important d’independents (incloent-hi Jordi Sánchez, president de l’ANC) ha fet guanyar enters als
postconvergents durant les últimes setmanes. Depenent de com es desenvolupi la campanya, no es
pot descartar una victòria de Junts per Catalunya. Mentre Junqueras és a la presó i algú li
gestiona el compte de Twitter, Puigdemont està desenvolupant una activitat frenètica des de
Bèlgica, amb un to presidencialista i a l’ofensiva, sense fer una revisió gaire crítica del passat recent
i amb un discurs que, en alguns moments, l’apropa més a la CUP que a la mateixa ERC. Un exemple
ha estat el to molt crític amb què Puigdemont s’ha manifestat sobre el paper de la UE entorn del
conflicte català, que no ha tingut ressò a les files republicanes.

Un altre punt per resoldre seran les diferències programàtiques entre els tres partits
‘indepes’. La CUP ha fet una aposta pel que anomena “desplegar la República”, és a dir,
implementar la DUI del 27 d’octubre. Junts per Catalunya i ERC s’han mostrat, amb matisos,
partidaris d’escenaris més bilaterals. Donaria suport la CUP a un Govern d’ERC o de JxC que no
apostés per una dinàmica de confrontació directa amb l’Estat? Un factor important en aquest cas
serà si l’independentisme serà capaç de superar el 50% dels vots, cosa que implicaria dotar-se de
més legitimitat política.

L’altra incògnita és com reaccionarà Rajoy si finalment es forma un Govern independentista. Hi ha
qui dona per fet que després de les eleccions deixarà d’aplicar-se l’article 155. Però no està escrit
enlloc que hagi de ser així. Si els independentistes formen Govern, renunciarà l’Executiu del PP a
seguir aplicant-lo? Hi posarà condicions?

El Govern del 155: Arrimadas presidenta?
És un escenari poc probable. Cap enquesta no preveu que Ciutadans, el PSC i el PP sumin una
majoria absoluta. A més, la concreció d’un Govern de partits constitucionalistes a Catalunya
implicaria una aliança que despertaria múltiples contradiccions entre els seus protagonistes,
començant pels socialistes catalans. El PSC ha donat suport a l’aplicació del 155, però això no vol dir
que, automàticament, aposti per facilitar un Govern constitucionalista amb el PP i Ciutadans. Cal
recordar que el PSC va oposar-se que el PSOE facilités en el seu dia la investidura de Mariano Rajoy.
Iceta també ha dit que no faria presidenta Inés Arrimadas.

Tot i això, l’independentisme faria bé de no menystenir aquesta opció. Les enquestes assenyalen
una gran mobilització dels votants no ‘indepes’ en les pròximes eleccions, que podria superar,
fins i tot, la del 27-S. Segons l’enquesta del GESOP per a ‘El Periódico’, el 87% dels catalans amb
sentiment no independentista tenen clar que aniran a votar segur el pròxim 21-D, una xifra que
suposa 13 punts més que al setembre del 2015. Així mateix, el percentatge de no independentistes
que considera les eleccions del 21-D com a molt importants s’eleva fins al 66%, 30 punts més que al
setembre del 2015. En el camp ‘indepe’, la mobilització també creix, però molt més lleugerament:
l’independentisme ja fa molt de temps que està hipermotivat. Un context d’altíssima participació
podria oferir sorpreses.

Coalició pel referèndum: arriba el #PressingComuns
En cas que ERC, Junts per Catalunya i la CUP no sumin la majoria absoluta, un escenari plausible
seria que els partits ‘indepes’ busquessin el suport de Catalunya en Comú. Marc Sanjaume apunta
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que a hores d’ara “el suport a la independència no és un suport sobremajoritari i qualificat, sinó una
majoria escassa. A l’independentisme li caldrà posar els llums llargs i sortir de la dinàmica del
procés com a sèrie de Netflix. Això pot implicar haver d’obrir-se a aliances, preferentment amb el
bloc dels Comuns”. Aquest escenari presenta, però, diverses incògnites.

Resulta poc probable que els de Xavier Domènech avalin un Govern independentista que
consideri la via unilateral, per la qual cosa un suport dels Comuns haurà d’implicar
matisacions en el relat unilateral –un fet que potser implicaria que la CUP baixés del carro.
Tanmateix, això pot suposar més problemes: si els ‘indepes’ fan un resultat molt modest, els diputats
de la CUP poden seguir sent imprescindibles al marge dels diputats dels Comuns. Al mateix temps,
seran importants els equilibris interns en el bloc independentista: no és el mateix que els Comuns
facilitin una investidura de Puigdemont que una de Marta Rovira o d’Oriol Junqueras. Passi el que
passi, però, és probable que, igual que el 27-S vam entrar en una fase de #PressingCUP, ara entrem
en una fase de #PressingComuns.

Però també cal anar amb compte a donar per feta la coalició pel referèndum, ni tan sols en
cas que l’alternativa sigui pitjor. El professor de ciència política de la UPF Albert Aixalà explica que
una aliança entre els independentistes i els Comuns no seria bufar i fer ampolles, i n’aporta un
exemple pràctic. És el que defineix com a “efecte Terrassa”. “A Terrassa, l’alcalde socialista, Jordi
Ballart, va dimitir i va abandonar el PSC en desacord pel suport a l’aplicació de l’article 155. Però,
pocs dies més tard, el consistori elegia un nou alcalde socialista, Alfredo Vega, perquè no hi havia
alternativa. El PDCat i ERC van ser incapaços de teixir una aliança amb els Comuns, tot i el context,
amb el terrassenc Josep Rull a la presó”.

Perquè aquesta hipotètica “coalició pel referèndum” es consolidi, hi pesaran molt tres coses: en
primer lloc, si la inhibició dels Comuns pot implicar la consolidació d’un Govern constitucionalista
dur. En segon lloc, la derivada que aquest acord al Parlament pugui tenir a l’Ajuntament de
Barcelona: un suport dels Comuns a ERC i a JxC pot traduir-se en un suport republicà i
convergent al govern d’Ada Colau? I, en tercer lloc, si, al marge de l’aliança amb
l’independentisme, l’aritmètica parlamentària permetés una altra alternativa apta per als Comuns
que no passés per Junts per Catalunya. En altres paraules: un tripartit d’esquerres.

ERC, el PSC i els Comuns: tripartit ‘reloaded’
Un fantasma recorre de nou Catalunya: és el fantasma del tripartit. Ara ningú no en parla i
esmentar-lo gairebé és anatema, però el cert és que podria reaparèixer amb força en l’escenari
polític a partir del 21-D. Amb l’actual tendència a l’alça del PSC, són diverses les enquestes que
pronostiquen que una aliança entre els republicans, els socialistes i els Comuns superaria els 68
diputats en les eleccions del 21-D. De fet, gairebé són més que les que pronostiquen una majoria
independentista, tot i que la tendència a la baixa d’ERC en els últims sondejos podria matisar
aquesta possibilitat.

Més enllà de l’aritmètica, però, la hipòtesi d’un tripartit, ara com ara, sembla remota, ja que seria
traumàtica per a gairebé tots els implicats: per a ERC suposaria trencar la política d’aliances amb
l’independentisme per buscar el suport d’un dels “partits del 155”. Un pas que fàcilment generaria
una allau d’atacs i ‘pressing’ per part de Junts per Catalunya i de la CUP. Però per al PSC tampoc no
seria fàcil justificar una aliança amb els independentistes. El politòleg Oriol Bartomeus defineix les
eleccions del 21-D com “un circ en tres pistes”, ja que es juguen “en l’arena catalana però també a
l’Ajuntament de Barcelona i al Congrés dels Diputats”. “Tenint en compte que la coalició del 155 no
sumarà, per al PSC l’única possibilitat és el tripartit, però haurà de comptar amb l’altra pista del
circ: en quina posició deixaria això el PSOE en l’arena estatal? Si el PSC es veu obligat a donar
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suport a forces que en l’arena estatal poden ser mal enteses, això reforça encara més Rajoy”, afirma
Bartomeus.

La possibilitat d’un tripartit també suposaria un dilema per als Comuns, que acaben de trencar el
pacte amb el PSC a l’Ajuntament de Barcelona. Aquí, segons Bartomeus, també pesarà la dinàmica
municipal. “Que li convé més als Comuns a l’Ajuntament de Barcelona, un tripartit d’esquerres o una
coalició pel referèndum?”.

El fantasma de les noves eleccions i els ‘reserves’ del
PDECat
Un escenari que tampoc cal no descartar és la possibilitat d’unes noves eleccions. En un escenari
d’hiperfragmentació i de gran polarització de blocs, la negociació pot complicar-se o fins i tot
encallar-se. En cas que no es pogués escollir president, entraríem en una mena de ‘revival’ dels tres
mesos posteriors a les eleccions del 27-S. El Parlament es dissoldria de manera automàtica dos
mesos després del primer debat d’investidura fallit i es convocarien unes noves eleccions (el que no
és gaire clar és qui en signaria el decret de convocatòria: en teoria, ho hauria de fer el president en
funcions, però… qui és, ara com ara, el president en funcions de Catalunya? Puigdemont? Rajoy?).

En relació amb aquest escenari, resulta significatiu que cap dels dirigents més rellevants del
PDECat no formi part de la llista de Junts per Catalunya. No ho fan ni Marta Pascal ni David
Bonvehí, els màxims dirigents del partit. Tampoc no ho ha fet Santi Vila, l’exconseller que va dimitir
les hores prèvies a la DUI fallida del 27-S per mostrar el seu desacord amb la declaració. Podrien
aquests dirigents del PDECat estar reservant-se per a unes hipotètiques noves eleccions després
d’un fracàs de Puigdemont i de l’actual dinàmica política del procés?

La politòloga i professora de la UV Astrid Barrio parla d’“inhibició” del PDECat el 21-D i ho atribueix
a dues possibilitats: “Una opció és que consideri que, parapetant-se rere el president, està en una
millor situació per disputar la pugna política amb ERC. Però també hi hauria una altra possibilitat:
que el PDECat no estigui pensant en aquestes eleccions, sinó en un mitjà o llarg termini”. Barrio
afirma que “potser el nucli dirigent del PDECat creu que aquesta serà una legislatura curta, amb
molta complicació per formar majories, i que tots aquells que ara se situïn al capdavant es poden
cremar”. En cas que això passés, entrarien en escena els lideratges de partit a la reserva. Barrio
recorda que, a més, aquests lideratges “s’han desmarcat i han mostrat incomoditat amb la deriva
unilateral de CDC”.

https://www.elcritic.cat

