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Catalunya decideix el seu futur

parelles en 
campanya

L’interès per la vida pri-
vada dels candidats respon 
a una demanda no explíci-
ta per part dels electors. Vo-
lem conèixer la cara íntima 
de les persones que aspiren a 
representar-nos, perquè intu-
ïm que aquesta informació és 
gairebé tan reveladora com 
la seva proposta política.

Aquest desig podria res-
pondre a un excés de curiosi-
tat, morbo i voyeurisme de la 
societat actual, alimentats per 
una àmplia oferta mediàtica. 
Però hi ha alguna cosa més 
profunda. Respon, també, a 
un interès emocional, per po-
der contrastar si ens identifi-
quem amb els valors del can-
didat. Volem saber a qui esti-
men, com és la seva família, si 
són afectius en públic, si apa-
reixen amb els fills, amb els 
pares... Sòfocles ho descriu 
molt bé: “Qui és bo en família 
és també bon ciutadà”.

Tenim, a més, la intuïció 
que el relat personal és infor-
mació política de primer or-
dre. Pels electors, conèixer 
com viu i en què es va desen-
volupar com a persona i com 
a professional el candidat és 
vital per aprofundir en el ca-
ràcter i l’escala de valors dels 
que aspiren a dirigir-nos.

El que volem és confiar en 
algú. I mai no ho farem sen-
se anar més enllà dels clixés 
mediàtics. Alguns candidats 
pensen que això és una ba-
nalitat davant de la ideologia 
o la política. Altres ho veuen 
com una oportunitat. Trobar 
el punt d’equilibri just pot fer-
los arribar al cor dels electors, 
l’avantsala del seu vot.
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El republicà Joan Puigcercós va participar ahir en un acte a Brussel·les. acN

Puigcercós insinua que 
donarà suport a Mas
Diu que «el PSC ha fet inviable un futur acord, per la submissió al PSOE»

el candidat d’eRc, Joan 
Puigcercós, va mostrar ahir a 
la nit la seva predisposició a 
donar suport a la investidura 
d’Artur mas com a president 
de la generalitat en el cas que 
ciu sigui la formació més vota-
da. en una entrevista a l’emis-
sora catalunya Informació, va 
posar com a condicions avan-
çar en la normalització de la 
llengua catalana i que no hi 
hagi retrocessos en política  
social. 

en tot cas, Puigcercós va dei-
xar clar que un suposat suport 
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cament. “Res no ha canviat: 
l’exigència del referèndum se-
gueix sent una condició”, va 
subratllar. el partit que assu-
meixi aquesta condició sí que 
aconseguiria que eRc s’afegís 
al govern, cosa que suposaria 
el control de la cambra cata-
lana, segons totes les últimes  
enquestes.

Tanmateix, la declaració en 
favor de donar suport a la llis-
ta amb més escons ja suposa 
una novetat en si mateixa, en 
comparació amb les dues úl-
times campanyes. el 2003, la 
llista encapçalada per Pasqual 
maragall va ser la més votada, 

als nacionalistes de mas no su-
posaria l’entrada d’esquerra al 
pròxim govern de la genera-
litat. La investidura es basaria 
en diferents acords que apor-
tarien estabilitat l’executiu 
català en un moment de crisi  
econòmica.

el dirigent independentis-
ta ni tan sols va esmentar l’exi-
gència del referèndum d’auto-
determinació com a condició 
per a la investidura. no obs-
tant això, els seus assessors 
van precisar que aquesta con-
dició no es va mencionar per-
què se sobreentén i la cadena 
no ho va preguntar específi-

però va obtenir menys escons 
que ciu. I el 2006, els conver-
gents van ser els primers tant 
en vots com en escons. en to-
tes dues ocasions, eRc va tri-
ar investir el candidat soci-
alista i Puigcercós va exer-
cir un paper clau en les dues  
decisions.

en l’entrevista d’ahir, 
Puigcercós va dir que eRc 
mantindrà “una actitud cons-
tructiva” i que estarà ober-
ta a la possibilitat de nego-
ciar “acords” amb altres for-
ces polítiques perquè “és un 
moment complicat” per a 
catalunya.

Una majoria sòlida

en aquest sentit, va preci-
sar que aquesta voluntat 
d’acords inclouria la possibi-
litat de donar suport a mas 
com a president de la genera-
litat si ciu comptés amb una 
majoria sòlida: “Sóc consci-
ent que la generalitat té una 
situació pressupostària difícil 
com a conseqüència de la cri-
si i per aquest motiu mantin-
drem una actitud constructi-
va, i hi volem jugar, però no 
admetrem ambigüitats ni en 
corrupció ni en la normalit-
zació de la llengua i la cultura 
catalanes”. 

Aquestes dues referències  
eren dos míssils dirigits cap 
als grans dos partits catalans, 
ciu i PSc, però hi va haver al-
tres afirmacions que van do-
nar força al fet que, a hores 
d’ara, la balança republica-
na dels pactes pesa més en 
el cantó de ciu. “el PSc s’ha 
equivocat i ha fet inviable un 
futur acord, en expressar la 
seva submissió al PSoe”, i ai-
xò significa que “s’ha acabat 
el trajecte comú”. 

d’altra banda, Puigcercós 
va defensar a brussel·les un 
futur amb una catalunya in-
dependent integrada dins de 
la unió europea i aliada d’es-
panya. Aquest va ser el mis-
satge principal de la seva in-
tervenció durant una confe-
rència de forces independen-
tistes celebrada al Parlament 
europeu, després de la qual 
no va voler fer declaracions a 
la premsa. D

ERC donaria suport 
a un Govern de 
CiU, però sense 
entrar a l’executiu

Argumenta que 
l’actual context 
de crisi requereix 
aquesta sortida

Herrera demana als candidats 
que facin públic el seu patrimoni 

el líder d’IcV-euiA, Joan 
Herrera, va aprofitar el Fòrum 
Primera Plana per demanar 
als líders dels partits que fa-
cin públic el patrimoni perso-
nal quan “entrin i quan sur-
tin de la política” com ja es fa 
al congrés dels diputats, en 
un intent de situar la campa-
nya entorn del debat sobre la  
corrupció.  
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des de fa quatre anys, els 
diputats catalans tenen l’obli-
gació de presentar una decla-
ració de patrimoni a la Secre-
taria general del Parlament. 
malgrat tot, però, la informa-
ció no és pública.

el president de ciu, Artur  
mas, va contestar a Herrera i 
va dir que no té “cap inconve-
nient” a fer públic el seu capi-
tal però va ironitzar sobre la 
proposta ecosocialista i va dir 

que quan un polític es “presen-
ta” dient que no té diners “o té 
la mà foradada o té alguna co-
sa per amagar”. 

Herrera va carregar contra 
ciu i el PP i va dir que “no pot 
ser que els surtin gratis” els ca-
sos de corrupció que han pro-
tagonitzat en els darrers anys. 
A més, va demanar als votants 
que “castiguin” els corruptes.

Però no es va quedar aquí. 
envoltat de periodistes i curio-

sos que havien acudit a l’Ho-
tel Palace per escoltar-lo, el 
candidat d’IcV-euiA va re-
ferir-se al cas Millet i va dir 
que s’ha d’evitar que “l’anti-
ga política torni al Palau de la 
música i a la generalitat”, en 
una clara referència a les re-
lacions que cdc va mantenir 
amb l’expresident del Palau i 
que ara el jutge que instrueix 
el cas està decidint si investi-
gar en una peça separada. 

Herrera també es va com-
prometre a liderar el Pacte 
contra la corrupció, per la 
transparència i el bon go-
vern. Segons l’ecosocialista, 
aquesta és l’única manera de 
combatre l’apatia que recorre 
la ciutadania. DHerrera vol lluitar contra l’apatia ciutadana. acN

ICV » El líder verd reclama un càstig electoral per als corruptes


