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VALORACIÓ DELS LÍDERS ENTRE PARÈNTESIS, GRAU DE CONEIXEMENT

S’estén el pessimisme en el futur del país
ANÀLISI

El vot en blanc, mostra de disgust i desconcert, té més rellevància que mai
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Els catalans estan
cansats de la més
que previsible
retòrica dels polítics

Per primera vegada des de les últi-
mes eleccions autonòmiques, el
Govern d’Entesa no sumaria la ma-
joria suficient per reeditar l’actual
formula. CiU millora resultats i po-
dria sumar la majoria tant amb el
PP com amb ERC. També, lògica-
ment, amb el PSC.

Des de fa temps els ciutadans de
Catalunya no estan contents, no
perceben que el país vagi enda-
vant, estan cansats de la retòrica
més que previsible dels polítics i
perceben problemes allà on vol-
drien entreveure solucions. Els ca-
talans estan cansats d’esperar, de
sentir parlar dels traspassos de l’Es-
tatut i sobretot estan cansats de les
pròrrogues i més pròrrogues del fi-
nançament. Una qüestió aquesta
última que està minant la credibi-
litat dels nostres dirigents, tant els

d’aquí com els de fora.
¿I l’economia què? Doncs, la situa-

ció econòmica i el degoteig constant
de males notícies s’afegeixen amb
una força extraordinària a aquesta
situació de descontentament i es tra-
dueixen en un clima generalitzat de
desconfiança en l’evolució del país,
en les expectatives de futur i en la
capacitat del Govern i dels nostres
governants. Les dades de l’enquesta
són prou clares.

1. Quant a la situació del país, gai-
rebé tres de cada quatre catalans
diuen que Catalunya ha empitjorat
en l’últim any, i aquest deteriora-
ment es constata sobretot a nivell
econòmic, però també en la situació
política. Òbviament tots els entrevis-
tats citen d’alguna manera o altra la
crisi econòmica quan se’ls pregunta
pel problema més important, però
no és menyspreable la quantitat de
gent (al voltant del 25%) que de for-
ma espontània fa referència a algu-
na qüestió que té a veure amb les re-
lacions entre Catalunya i Espanya (fi-

nançament, autogovern, Estatut...) o
el 16% que es queixa dels polítics i
les seves maneres de fer.

2. En relació amb el Govern de la
Generalitat, els que valoren la seva
gestió positivament són el mateix
nombre dels que la valoren negati-
vament. És la primera vegada que
això passa des de la constitució de
l’actual Govern, ja que fins ara amb
més o menys força les opinions posi-
tives sempre havien dominat les ne-
gatives. Per altra banda, és interes-
sant (preocupants per a uns i tran-
quil.litzador per a altres) observar
que la gestió de l’oposició de CiU es
valora de forma pràcticament idèn-
tica a la del Govern.

3. Els líders polítics catalans, al
marge de Duran Lleida, que no en-
tra en la competició per a president,
obtenen notes molt discretes. Els
dos únics que superen l’aprovat són
Artur Mas i el president Montilla,
que continuen frec a frec amb un
lleuger avantatge del líder naciona-
lista. És interessant de veure que la

valoració mitjana d’ambdós és pràc-
ticament idèntica a la de fa un any,
mentre que la valoració dels polítics
d’ERC i ICV ha retrocedit significati-
vament.

4. La intenció de vot és l’expressió
d’aquesta situació en un vot o una
simpatia envers una força política.
En aquesta ocasió, les dades més re-

llevants són el lleuger avantatge de
CiU sobre el PSC (no havia passat des
del juny del 2007) i el descens del su-
port que té ERC, el més baix de tota
la sèrie. I una altra dada, des del
meu punt de vista més rellevant, la
quantitat de gent que diu que si ara
hi hagués eleccions votaria en blanc:
un 6,3%, gairebé tants com diuen

que votarien ICV (7%) o ERC (8,3%).
De fet, val la pena un comentari es-
pecífic sobre la dada del vot en
blanc. Des de les últimes eleccions
autonòmiques del 2006 aquesta
opció –indicador d’abstenció, dis-
gust i desconcert– ha pres una re-
llevància en les enquestes que no
havia tingut amb anterioritat (mit-
jana de 5% en els últims dos anys,
mitjana de 3% en la legislatura del
primer tripartit i de 2,6% en la le-
gislatura anterior).

5. L’escenari espanyol, amb una
desconfiança creixent envers
l’acompliment dels compromisos
de Zapatero amb Catalunya, que fa
que per primera vegada obtingui
una valoració per sota de l’aprovat.
I que, igual que en les eleccions
autonòmiques, també en la inten-
ció de les generals hi hagi un 6,4%
que diu que ara votaria en blanc, la
dada més alta de tota la sèrie.

En definitiva, la desconfiança
s’està instal.lant al nostre país, i els
nostres dirigents n’haurien de
prendre nota. En l’actual context,
no és necessari recuperar la il.lu-
sió, cal primer recuperar la con-
fiança i la credibilitat: amb les ca-
pacitats del país, del Govern, de la
política i, molt especialment, dels
polítics que han de liderar un fu-
tur ple d’incerteses.

Mas s’imposa
en el cara a cara
amb Montilla
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El dirigent de CiU
no era el preferit
com a president
des del juny del 2007

A
rtur Mas, president de CiU,
és el candidat preferit pels
enquestats per ocupar la
presidència de la Generali-

tat. L’avantatge de Mas és escàs però
es produeix tant si es mostra als en-
questats la llista dels candidats de
tots els partits com si es planteja un
hipotètic cara a cara entre els dos
principals contendents. En el primer
cas, el líder nacionalista treu a Mon-
tilla un avantatge de vuit dècimes,
mentre que en el cara a cara el supe-
ra en sis dècimes. No és gaire, però
és significatiu perquè Mas no avan-
tatjava el president en les preferèn-
cies dels enquestats des del mes de
juny del 2007.

En el cara a cara s’inclinen clara-
ment a favor de Mas els votants de
CiU, Ciutadans i el PPC, mentre que

es decanten per Montilla de manera
rotunda els del PSC i els d’ICV-EUiA.
L’electorat d’Esquerra Republicana,
malgrat que la formació forma part
del tripartit, es mostra sempre divi-
dit gairebé a la meitat entre tots
dos. És significatiu que en aquesta
ocasió es decanti pel dirigent nacio-
nalista, recolzat pel 48% dels repu-
blicans, davant del 42% que opta pel
socialista.

El líder convergent té més parti-
daris entre els homes (el 48,3%),
els més grans de 60 anys (el 51,9%),
aquells que confessen un nivell d’es-
tudis baix (el 47,8%) i aquells que
viuen en municipis de menys de
10.000 habitants.

De totes maneres, Montilla se-
gueix sent considerat un bon presi-
dent de la Generalitat, encara que
aquesta valoració positiva va bai-
xant lentament. La diferència entre

els que el recolzen i els que el consi-
deren un mal president és ara de
nou punts, mentre que el novembre
passat era de 16,7.

Una cosa semblant passa amb la
valoració que els enquestats fan de
la gestió del Govern de la Generali-
tat: el percentatge dels que la consi-
deren bona o molt bona s’iguala
pràcticament al dels que la qualifi-
quen de dolenta o molt dolenta. En
els dos casos arriba a la quarta part
dels enquestats, amb una diferència
de tres dècimes de punt a favor dels
primers.

El judici sobre l’actuació de l’opo-
sició encapçalada per Mas segueix
un camí paral.lel. Per una part, van
baixant els enquestats que opinen
que és bona o molt bona i augmen-
ten els que afirmen que és dolenta o
molt dolenta fins al punt d’igualar
els dos percentatges, amb una di-
ferència de dues dècimes a favor
dels primers.

AVALUACIÓ DELS LÍDERS / Josep Anto-
ni Duran Lleida segueix sent el
polític català més ben valorat i aug-
menta la seva puntuació en dues
dècimes respecte del mes de novem-
bre, mentre que el seu company de
federació, Artur Mas, puja una dèci-
ma i es col.loca en segona posició.
Montilla baixa una dècima, es col.lo-
ca en tercer lloc i és l’últim dirigent
que aconsegueix l’aprovat. Tots els
altres suspenen. En quart lloc figura
el republicà Joan Puigcercós, seguit
de l’ecosocialista Joan Saura, el repu-
blicà Josep-Lluís Carod-Rovira, l’anti-
nacionalista Albert Rivera i, final-
ment, Alicia Sánchez-Camacho, del
PPC. H
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b El líder nacionalista
aconsegueix superar
el socialista entre
els electors d’ERC


