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En vots o en escons?
«A banda dels deshonestos, hi hauria també un problema tècnic ja que no hi ha
cap reglamentació que determini a partir de quan guanya el "sí"»
Amb l'arribada de les primeres enquestes que assenyalen una victòria de les candidatures
independentistes en escons, els opinadors contraris al procés s'han llençat en tromba a alertar
que una victòria en escons i no pas en vots no seria legítima per iniciar el camí cap a la
independència. Al sobiranisme, no li ha de fer gens de por entrar en aquest debat. Al contrari,
cada vegada que algú qüestiona la victòria per escons, està acceptant el caràcter plebiscitari
d'aquestes eleccions i per tant dóna legitimitat als resultats del referèndum del 27-S.
Aquest debat, però, pot tenir algunes trampes. La primera és que molts dels que retreuen que
els independentistes vulguin comptar escons en comptes de vots, si es guanyés en vots (ben
possible, per cert) aleshores dirien que no n'hi ha prou i exigirien una ?majoria qualificada?.
Alguns d'aquests mateixos, és clar, si hi hagués majoria qualificada dirien que aquestes
eleccions no són un referèndum i que caldria pactar-ne un de ?legal i acordat amb l'Estat?. I
probablement, molts d'aquests van ser els mateixos que després que l'independentisme fes
esforços sobrehumans per pactar-la amb l'Estat, van acabar dient amb to de suficiència que ?ells
ja havien previst? que la convocatòria no seria possible perquè era il·legal.
A banda dels deshonestos, hi hauria també un problema tècnic ja que no hi ha cap
reglamentació que determini a partir de quan guanya el "sí". Estaríem parlant de la meitat més un
dels vots emesos? Estaríem parlant de la meitat més un dels vots vàlids, traient el vots nuls?
(33.140 el 2012). Estaríem parlant, potser, de la meitat més un dels vots a candidatures
descomptant també els vots blancs (52.898 del 2012)? O potser estaríem parlant de la meitat
més un dels vots a candidatures que tinguin un posicionament sobre el tema territorial? La suma
de blancs, nuls, animalistes, Pirates, Escons en Blanc, etc. van ser l'any 2012 de gairebé
170.000 vots (un 4,5% dels emesos). I tot això assumint que tots els vots de la CSQEP, que
finalment s'ha quedat sola negant el caràcter plebiscitari de les eleccions, els poséssim
directament al sac del "no". No és pas un tema menor, precisament el 2012 la suma de vots de
CiU, ERC, CUP i SI va fregar el 50% i si no hi va arribar va ser per aquest 4,5% de vots que no
es van posicionar ni a favor ni en contra en el debat territorial.
Vist això, els dirigents de Junts pel Sí fan bé de demanar una majoria ?el més gran possible?
i també de posar ells, que han d'iniciar el procés, el llistó mínim per tirar endavant la creació del
nou estat. I qui cregui que s'han de comptar només els vots, que convenci l'Estat de fer un
referèndum amb regles clares i consensuades. Això sí, que pugui fer-se en un termini breu i no
d'aquí a dues generacions com insinuava el líder de l'única força que no percep el 27-S com a
plebiscitari.
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