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Podria ser Santi Vidal el senador
més votat de tot l'Estat?
«Xirinacs va fer una autèntica proesa en endur-se la quarta acta de senador per
Barcelona, sent un independent sense suport de cap gran partit»
Corre la veu que el 1977 Lluis Maria Xirinacs va ser el senador més votat de l'Estat en les
primeres eleccions al Senat del període democràtic. No va ser exactament així, però Xirinacs va fer
una autèntica proesa en endur-se la quarta acta de senador per Barcelona, sent un independent
sense suport de cap gran partit. El sacerdot independentista molt conegut en els ambients
antifranquistes per les seves accions a favor de l'Amnistia i les seves plantades davant la presó
Model de Barcelona va aconseguir prop de 550.000 vots. Va quedar per davant dels candidats
del Pacte Democràtic per Catalunya (CDC i altres), dels de la UCD però per darrera dels tres
senadors de l'Entesa.
El senador més votat a Barcelona va ser l'historiador Josep Benet, el primer candidat de
l'Entesa que rebia el suport del PSC, del PSUC i d'ERC i que també havia estat un important
referent de l'antifranquisme. Va aconseguir 1.328.000 vots i també va ser el candidat més votat
de tot l'Estat ja que qui va obtenir més vots a Madrid, l'altra gran província en nombre d'electors,
no va arribar a 1.100.000 vots.
El proper 20 de desembre hi haurà les que probablement seran les darreres eleccions
generals a Catalunya. A Barcelona es presentarà el jutge expedientat Santi Vidal com un dels
tres candidats d'Esquerra. És probable que Vidal acabi sent el senador més votat de la província
de Barcelona. Això podria ser així pels bons resultats que s'auguren als republicans i perquè molt
votants d'altres candidatures com Democràcia i Llibertat o En Comú-Podem podrien donar un
dels seus tres vots nominals a Vidal com a símbol de disconformitat amb la seva suspensió.
Així, depenent del que passi a la província de Madrid on es preveu un vot molt més
fragmentat que fa quatre anys podria arribar a passar que el senador més votat de tot l'estat fos
Santi Vidal, el jutge apartat dels tribunals per haver redactat un esborrany de la Constitució
catalana. Si això fos així, seria ben il·lustratiu dels convulsos temps que vivim. Les eleccions al
senat acostumen a passar desapercebudes però sens dubte enguany molts tindran un bon
al·licient per participar-hi!
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