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● Més de cinc milions de ciutadans estan
convocats a les urnes per decidir la com-
posició durant els pròxims quatre anys
dels 947 municipis del país. A hores d’ara,
però, tothom té clar que aquesta no és
l’única qüestió política que es respondrà
exercint, o no, el dret de vot. Les eleccions
per renovar els ajuntaments s’han conver-
tit, de retruc, en l’últim revolt abans de la
recta final del tram decisori cap a la inde-
pendència.

Un revolt que alguns analistes veuen
com un obstacle i altres interpreten com
un test, com una prova de força del mo-
ment que viu el sobiranisme enfront dels
cants de sirena de la novíssima política
que suposadament representa la lluita
contra el sistema però que, en realitat, es
basa en la perpetuació del marc espanyol,
el sistema on Catalunya està perdent bous
i esquelles des del punt de vista polític,
cultural, econòmic i lingüístic. Hi ha una
indiscutible realitat conjuntural que obli-
garà a analitzar els resultats d’aquest diu-
menge amb un ull posat en les plebiscità-
ries del 27 de setembre. En el desafiament
democràtic que el sobiranisme ha llançat
contra l’Estat espanyol, la presència d’unes
urnes és sempre una oportunitat per mos-
trar la força acumulada. Es pot parlar,
doncs, de primàries? Cal considerar el
24-M com una primera volta de les plebis-
citàries? La resposta és afirmativa però no
pas d’una forma categòrica.

Hi ha diversos condicionants que fan
impossible extrapolar d’una manera mi-
mètica els resultats del 24-M a la gran cita
del setembre vinent. El primer és, sense
cap mena de dubte, el vot en clau local. Es
vota a cada ciutat i a cada poble candidats
d’aquella ciutat o d’aquell poble en con-
cret. Cares conegudes que sovint tenen
més capacitat d’atracció del vot que les
marques electorals d’uns partits que tenen
una capacitat de mobilització genèrica in-
discutible però que topen amb moltes rea-
litats locals singulars. És aquí on es preveu
més complicat el creixement de partits
emergents (que presenten autèntics desco-
neguts i que confien més les seves expec-
tatives a la marca del referent nacional o
estatal) i és aquí on els partits més imple-
mentats en el territori tenen possibilitats
de consolidar un domini que es traduirà
en el control de les gens menyspreables
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clau en el procés de desconnexió de l’Es-
tat. És, precisament, aquesta implantació
al territori la que provoca una distorsió
important que ni la proliferació de llistes
fantasma pot matisar, ja que hi haurà vo-
tants que no podran donar el suport al
partit que voldrien perquè, senzillament,
aquella formació no haurà pogut presen-
tar llista en el municipi on estan censats.
Tot i que cal remarcar que els quatre prin-
cipals partits cobreixen, respectivament,
més del 90% de la població, aquest és un
factor que pot engreixar el cistell d’algunes
opcions que recolliran vots prestats per
proximitat ideològica, o bé generaran una
abstenció que no serà imputable al desin-

terès o a la falta d’una opció preferida sinó
a la impossibilitat de votar-la.

Amb tots aquests condicionants, doncs,
les eleccions municipals es podran inter-
pretar en clau de procés de dues maneres
molt concretes. La primera, perquè confe-
giran un mapa institucional local que serà
clau en l’acompanyament polític de l’etapa
crítica del procés, si la decisió majoritària
de la ciutadania obre el període de la ne-
gociació amb l’Estat espanyol. Disposar
d’un coixí municipalista més o menys
confortable serà estratègicament clau. La
segona manera és la tendència que marca-
ran. Amb totes les distorsions que calgui
tenir en compte, resulta indiscutible que el
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nombre de vots a tot el país que puguin
acreditar les forces sobiranistes serà un
bon argument per continuar la cursa amb
optimisme i, sense que l’optimisme com-
porti el pecat de la ingenuïtat confiada,

mirar de calibrar millor els punts febles en
la cursa cap a la majoria necessària que ha
de desencadenar el procés.

A la lectura global en clau de procés cal
sumar-hi les anàlisis particulars partit a

partit, i veure si el domini de CiU resulta
gaire erosionat, si ERC es recupera de la
ressaca dels comicis del 2011 i si la desfeta
del PSC arriba o no a nivells crítics, a ban-
da de conèixer com es recompon el vot
nacionalista espanyol a Catalunya en la
pugna entre un PP en descens i uns C’s
que amb l’empenta indispensable de les
forces vives de l’espanyolisme mediàtic es-
tan contrarestant l’efervescència d’una fe-
brada antisistema excessivament populista
que només sembla amb possibilitats d’ar-
relar, i encara a cavall de l’esquerra de tota
la vida, a Barcelona. Després d’aquesta jor-
nada, doncs, les coses quedaran encara
prou obertes, però força encarrilades.

Si hi ha un cas en què
encara és més difícil
analitzar les municipals
en clau de procés,
aquest és el de la capi-
tal. A Barcelona, la pola-
rització entre el movi-
ment democràtic per la

independència i el na-
cionalisme espanyol ha
quedat desplaçada pel
discurs populista de
Barcelona en Comú. Si-
gui com sigui, el resul-
tat barceloní serà més
interpretat en clau de

procés des de fora que
des del mateix país, on
la principal preocupació
serà com governar du-
rant quatre anys un ple
que, guanyi qui guanyi,
es preveu molt i molt
caòtic.

El pes de Barcelona, real o simbòlic?
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Les eleccions marcaran una tendència
per a les plebiscitàries del 27-S tot i que
no se’n pot fer una lectura mimètica

Diversos cartells
electorals de les
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