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Història d'un improvisat debat sobre
eleccions i procés català a Granada
Una visita a la Facultat de Ciències Polítiques de la ciutat andalusa desemboca
amb Nació Digital moderant un col·loqui amb representants del PSOE, IU, PodemEquo, C's i Partit Andalucista

Porra de les eleccions andaluses feta per un grup d'estudiants de la Facultat de Ciències Polítiques i
Sociologia de la Universitat de Granada. Foto: Adrià Costa

La cafeteria Diplomatic és un lloc molt agradable. Els cambrers saluden i diuen que el ?cariño
les sobra?. Es troba a tocar de la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat de Granada.
Aquest dijous la cafeteria estava plena com un ou. Els estudiants només han tingut classe fins a
les onze del matí.
Hi havia una taula que feia goig. Si paraves l'orella hi podies escoltar un debat viu. Sis estudiants
de política discutien amb neguit sobre les eleccions. Hem proposat convertir-lo en un debat
moderat per periodistes catalans sobre el 22 de març i el procés català. Han acceptat
encantadíssims, tant que ens han deixat retratar la seva porra electoral -molt cartesiana- i la del
"clàssic"-més passional-. Segons la porra, el PSOE de Susana Díaz guanya les eleccions. Sobre
el procés no han fet cap porra escrita però apunten que entre els andalusos una minoria molt
minoria no volen la consulta, una minoria defensaria la independència i la gran majoria està a
favor que els catalans votin.
Tots, només hi faltava el PP
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Només hi faltava el PP, però hi eren tots, fins i tot, ?l'únic votant que li queda al Partit
Andalucista?, el també candidat per Granada, Juanvi Del Moral. Un xicot simpàtic que ha admès
la capa caiguda d'una formació que havia arribat a tenir diputats al Parlament de Catalunya. Les
divisions internes i la manca d'estratègia clara els ha deixat només amb un centenar d'alcaldes.

Del PSOE, n'hi havia dos, en Gonzalo Ariza i en Juan Antonio Gómez. Eixerits com un pèsol, el
primer és regidor en un poble governat pels andalucistes. Han defensat el projecte de Susana
Díaz. Estaven convençuts que tornarà a guanyar però que cal reformar moltes coses i ?ja?. Han suat
la cansalada per minimitzar les retallades de la Junta de Andalucía i s'han vantat de no portar
imputats a les llistes.
Precisament ha estat aquest punt el que ha fet saltar com una molla la resta de debatents. En
José Carlos Hernández, ?no estoy muy optimista, porqué soy el de Izquierda Unida?, li ha
retret que això de no portar imputats no és pas cap mèrit. José Carlos, un nano amb un sentit de
l'humor extraordinari, ha explicat que la patacada d'IU es basa en l'efecte Podem i per haver
participat d'un govern que ha passat el ribot als serveis socials.
També contundent ha estat en Pablo Guerrero, d'Equo Podem, que ha clamat per una
regeneració de dalt a baix d'Andalusia després de 30 anys de govern socialista. En Pablo s'ha
mostrat preocupat perquè avui dia ?la transformació és evitar que la gent passi gana?.
En una posició de radicalitat s'hi ha trobat la Dori Balou, una senyora de 63 anys que també
estudia Polítiques. Amb el sarró ple de veure-les de tots colors, ha estat la més crítica. S'ha
carregat el PER, un atac que fet sortir en tromba els companys de taula amb qui ha lidiat amb
ofici i traça. I no s'ha estat de criticar la Susana Díaz per fer campanya embarassada. ?Jo sóc el
sector crític de tots?, ha proclamat amb un somriure.
Posteriorment, s'han afegit al debat la candidata de Ciutadans, Estrella Hurtado i un company
seu, Miguel Angel Lozano. S'han tret l'estigma de la seva catalanitat i han aguantat amb
estoïcisme que se'ls acusi de ser de dretes. Els ha costat fer entrar el seu discurs. La canya de
pescar d'Albert Rivera va fer mal.
Sobre el procés
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El procés català també ha despertat passions. Han tingut la mateixa reacció que quan et
pregunten en un examen allò que has estudiat. De fet, els hi han vingut a explicar Josep Maria
Reniu, membre del Consell Assessor per la Transició Nacional, i el politòleg Jordi Matas. Han
demostrat que n'estan empollats. Més que del procés, han debatut sobre com compensar
Espanya, com repartir el deute i quina viabilitat tindria una Catalunya sense la resta de l'Estat.
Tots s'han mostrat obertament favorables a la consulta, llevat de Ciutadans -sense sorpreses-. I
l'únic independentista confés ha estat el del Partit Andalucista. Han defensat una reforma
integral de l'Estat partint del principi que la Constitució espanyola ja és ?asimètrica? perquè
singularitza règims al País Basc i Navarra. De tota manera, diuen que el procés català és un
exemple. Per a les futures elits polítiques d'Andalusia, ?el procés ha de ser a tot Espanya?.

Foto: Adrià Costa
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