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Hi ha partit
«La lluita per l'hegemonia resta oberta alhora que augmenta el suport electoral
de l'independentisme, amb la conquesta de Barcelona com a trofeu major»
Els resultats de diumenge deixen moltes lectures en calent. D'antuvi, el missatge més
destacat és que el suport electoral de l'independentisme segueix creixent i és molt a prop de
superar la barrera màgica del 50% dels vots. En el cas de les europees, el resultat és més que
contundent.
La segona lectura és la conquesta de Barcelona per a l'independentisme. La capital de
Catalunya tornarà a tenir un alcalde republicà després de 80 anys. L'impacte global d'aquesta
notícia serà molt potent. Després de la repressió, la persecució i la retallada de drets i llibertats que
l'Estat ha aplicat a Catalunya han donat aquest resultat contundent.
La tercera lectura en calent és que la lluita per l'hegemonia dins de l'independentisme restarà
oberta. Després de la victòria d'Oriol Junqueras a les generals del 28-A, el cos a cos amb Carles
Puigdemont s'ha resolt amb una victòria inapel·lable del president a l'exili. Una de les grans
virtuds i alhora una de les seves grans febleses és que aquests dos adversaris estan
condemnats a entendre's per avançar.
De la banda de l'unionisme, el socialisme es recupera i torna a agafar les rendes per davant
de la dreta, la qual cosa ha de posar en alerta l'independentisme davant els amos del "que se
consiga el efecto sin que se note el cuidado". La repressió s'aprofundirà però s'ocultarà sota una pàtina
il·lusòria de diàleg que no voldrà aconseguir cap solució al conflicte català.
Moltes peces hauran de reacomodar-se dins del panorama polític català a partir d'aquest dilluns,
sense oblidar que les sentències que Marchena fa madurar lentament al Tribunal Suprem
tornaran a provocar un terratrèmol de conseqüències imprevisibles. De moment, toca païr els
resultats del 26M i extreure conclusions en fred. El que sembla clar és que encara hi ha partit,
tant dins de l'independentisme com entre Catalunya i Espanya.
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