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Les últimes mobilitzacions
davant les urnes s’han produït
més en contra d’una força política
que a favor d’una altra

Més municipals que mai
Les perspectives electorals del pròxim diumenge
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La baixa participació prevista el 27-M s’explica en gran part per la satisfacció dels ciutadans
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A
falta d’una setmana per
a les eleccions munici-
pals, la campanya ha ani-
mat una mica l’ambient
preelectoral, fins ara in-

existent. Les dades mostrals assenya-
len que seran unes eleccions més
municipals que mai, en les quals
l’estat del municipi, la gestió de
l’equip governant i la imatge de l’al-
calde tindran més importància que
no pas l’escenari polític de caràcter
més general. Per primera vegada, les
eleccions municipals no estan per
davant de les autonòmiques catala-
nes i, per tant, no tenen la carac-
terística de primàries d’altres oca-
sions. Aquesta situació, junt amb un
ambient electoral poc crispat, a Ca-
talunya, afavoreix encara més la par-
ticularitat d’aquesta convocatòria i
pot comportar, al seu torn, una per-
centatge d’abstenció més alt.

La baixa participació que pre-
veuen les enquestes –no s’ha d’obli-
dar que hi ha eleccions en més de
900 municipis a tot Catalunya– no
és conseqüència del desinterès i el
malestar dels ciutadans amb els seus
ajuntaments i els seus alcaldes, sinó
que possiblement s’explica en bona
part per tot el contrari. El fet que,
salvades algunes excepcions, els ciu-
tadans estiguin satisfets amb l’evolu-
ció del seu municipi, la gestió del
seu ajuntament i el seu alcalde, in-
centiva alguns ciutadans a abstenir-
se precisament per facilitar la vic-
tòria als que governen, encara que
siguin els seus adversaris polítics. De
fet, les últimes mobilitzacions elec-
torals importants al nostre país han
estat precedides sempre d’una con-
juntura política en la qual el vot
s’ha mobilitzat més a la contra d’al-
guna força política que no pas a fa-
vor d’alguna d’elles. L’últim exem-

ple el tenim en l’alta
participació i els ex-
cepcionals resultats
dels socialistes cata-
lans en les eleccions
legislatives del 2004,
que van acabar fent
fora del Govern el
Partit Popular.

Les enquestes pu-
b l i c a d e s a E L P E -
R I Ó D I C O d u r a n t
aquesta setmana po-
s e n d e m a n i f e s t
aquest ambient pree-
lectoral relaxat, pro-
ducte de la bona va-
loració ciutadana
tant de la gestió com
dels governs munici-
pals. A Girona, que és
el municipi on es
preveuen menys can-
vis, es continua per-
cebent Anna Pagans
com la millor alcal-
dessa d’una ciutat de
la qual es valora molt
positivament la qua-
litat de vida, i en la
qual el seu principal
adversari (CiU) conti-
nua sent incapaç de
formular una alter-
nativa creïble i capaç
d’engrescar la ciutat on va tenir un
clar avantatge en les últimes elec-
cions autonòmiques.

TAMBÉ ELS lleidatans mos-
tren la seva satisfacció amb la mar-
xa de la ciutat, la gestió i l’alcalde.
En els tres anys que fa que és alcal-
de, Àngel Ros ha aconseguit un
gran consens ciutadà tant en la va-
loració de l’actuació municipal
com en relació amb la seva tasca
d’alcalde, que fa que fins i tot els vo-
tants dels seus adversaris li recone-
guin la seva bona tasca d’alcalde.
Ros, que és la primera vegada que
es presenta com a candidat, situa
novament el Partit dels Socialistes
de Catalunya amb un clar avantat-

ge sobre els seus rivals i contradiu,
igual que a Girona, les tendències
de les últimes eleccions autonòmi-
ques, en les quals Convergència i
Unió va obtenir i va ampliar el seu
avantatge respecte de les eleccions
autonòmiques celebrades l’any
2003.

A Tarragona, malgrat existir
força satisfacció amb la feina feta
per l’equip municipal i el batlle sor-
tint, es consolida la dinàmica de
canvi que es va iniciar el 2003 i que
situarà el PSC, liderat per Fèlix Ba-
llesteros, per davant del seu princi-
pal competidor, en bona part fruit
d’un relleu confús i poc plàcid del
candidat convergent. Les tres capi-
tals de província esmentades repre-

senten un bon exemple de la im-
portància de les variables de pols
municipal (ciutat, gestió i liderat-
ge) en el moment d’incentivar o
desincentivar la participació elec-
toral.

Finalment, pel que fa a Barcelo-
na, totes les enquestes assenyalen
que la capital catalana continuarà
tenint un govern d’esquerres. Una
de les seves principals incògnites
serà la distribució interna de les
forces que el configuren i, l’altra,
el resultat que els socialistes obtin-
dran després de l’arriscada aposta
de canvi, quan només falten nou
mesos per a les eleccions. De mo-
ment aquest fet ha eclipsat, amb
molta probabilitat, la principal
idea força de CiU, el canvi, en bo-
na part pel fet que l’únic candidat
nou és, precisament, Jordi Hereu,
el cap de llista del PSC, el partit
que fa 28 anys que lidera la ciutat
de Barcelona.

L’evolució de les enquestes indi-
ca que el canvi d’alcalde ha reper-
cutit positivament en el pols de la
ciutat i que el nou candidat, fins i
tot lluny de generar entusiasme,
ha frenat el rebuig que alguns ciu-
tadans tenien envers l’opció socia-
lista i el seu alcalde. Tot plegat, si-
tua els socialistes, en el pitjor dels
casos, en els mateixos resultats
que van obtenir en les eleccions
municipals de l’any 2003.

AIXÍ DONCS, encara que
les enquestes reflecteixen una par-
ticipació més aviat baixa, també
posen de manifest que la majoria
dels ciutadans es mostren satisfets
amb la marxa de les seves ciutats i
que tenen expectatives positives
de cara al futur. I això no sembla
que sigui per cofoisme, sinó per la
confiança que els ciutadans tenen
en els polítics locals per resoldre
els nous problemes o les noves ne-
cessitats que van sorgint en els di-
versos municipis de la geografia
catalana.H
Directora de GESOP.

R
ousseau era un anti -
quat. Linné, també. Eren
savis del XVIII amb men-
talitat del XVII. Buffon i
Voltaire també eren ho-

mes del XVIII, però amb visió del
XIX, si no del XX. Per això Rousseau
i Voltaire no s’avenien gens i Linné i
Buffon es detestaven. Martí Domín-
guez ho explica molt bé en els seus
escrits.

Linné donà nom a milers d’ani-
mals i plantes amb furor d’anabap-

tista, mentre que Buffon tractà d’en-
tendre’ls. Voltaire explicava l’ànima
humana, Rousseau mirava de pro-
tegir-la. Protegir-la de la societat, a
la qual culpava de tot. Aquesta pin-
toresca idea té encara adeptes. És al
revés. Més encara: sense entorn so-
cial i transmissió cultural col.lecti-
va, l’espècie humana no esdevé és-
ser humà. Naixem amb l’etiqueta
linneana d’Homo sapiens, però es la
cultura socialitzada el que ens con-
verteix plenament en persones.
Kaspar Hauser i altres nens salvat-
ges en són la prova.

Aquest és el repte de les banlieues
i dels guetos d’immigrats acabats
d’arribar. Hi neix gent en blanc, hi
arriba bona gent amb referents cul-
turals exòtics que els fan sentir més

estranys que estrangers. Dotzenes
d’africans i asiàtics usuaris quoti-
dians del WC públic de la plaça de
Sant Agustí –disseny en acer inoxi-
dable sobreeixit d’automatismes–
ignoren botons i llumenetes que
governen funcions per a ells in-
comprensibles. Comparteixen opa-
citat, no poden ajudar-se amb el
que saben perquè és un saber so-
cialment desubicat.

Com cert jovent metropolità
que trobes als trens de Rodalies o
en qualsevol discoteca periurbana.
Necessiten socialització per supe-
rar el simple gregarisme. La huma-
nitat i la ciutadania plenes comen-
cen pels referents culturals com-
partits. La sostenibilitat també.
Més Voltaire, menys Rousseau.H

L’única carta del
règim per guanyar
la lleialtat dels iranians
és la del nacionalisme

França, la Gran Bretanya i Alema-
nya, pel qual l’Iran acceptava sus-
pendre temporalment l’enriqui-
ment d’urani, ja que considerava
que un acord a llarg termini «ga-
rantia compromisos ferms en te-
mes de seguretat». Washington es
va negar a firmar aquests compro-
misos i l’Iran va tornar al seu pro-
grama d’enriquiment.

La Unió Europea va decidir no
seguir una línia independent, sinó
seguir la iniciativa de Washington.
Les noves propostes elaborades
pels cinc membres del Consell de
Seguretat i Alemanya el juny del
2006 no contenien cap garantia de
no intervenció en assumptes ira-
nians. En la resposta de Teheran a
aquestes propostes, entregada a
l’agost, una vegada més «se sugge-
ria que les parts occidentals dispo-
sades a participar en l’equip de ne-
gociació anunciessin, en nom pro-
pi i en el d’altres països europeus,
que aparcaven qualsevol política
d’intimidació, pressió i sancions
contra l’Iran». Només si s’adoptava
aquest compromís, es reprendrien
les negociacions.

I si no s’adopta aquest com-
promís, l’escalada serà inevitable.
L’elecció de Mahmud Ahmadine-
jad com a president el juny del
2005 no ha facilitat el diàleg, vist
el seu gust per les declaracions
provocatives, sobretot en relació a
l’Holocaust i Israel. Però l’Iran és

un país gran, ric en història i molt
més gran que el seu president. Hi
ha molta tensió dins del Govern, i
Ahmadinejad ha suportat seriosos
revessos tant en les eleccions lo-
cals com en les de l’Assemblea
d’Experts, el desembre del 2006.
Hi ha reptes de molta entitat, eco-
nòmics i socials, i enèrgiques de-
mandes de més llibertat, sobretot
de dones i gent jove. Els iranians
no accepten ser controlats, i l’úni-
ca carta del règim per guanyar la
seva lleialtat és la del nacionalis-
me, ja que es neguen a acceptar el
tipus d’interferència militar sofer-
ta al segle XX.

Malgrat el desastre a l’Iraq, no
hi ha gaires indicis que Bush hagi
abandonat la idea d’atacar l’Iran.
Forma part de la seva visió d’una
«tercera guerra mundial» contra
«el feixisme islàmic», una guerra
ideològica que només pot tenir el
final en una victòria total. La de-
monització de l’Iran, agreujada
per l’actitud del seu president, for-
ma part d’aquesta estratègia i pot
culminar en una nova aventura
militar, cosa que seria un desastre
no solament per a l’Iran i el món
àrab, sinó també per a les rela-
cions occidentals, especialment
europees, amb el Pròxim Orient.H
Editor de Le Monde Diplomatique.
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Compte enrere per
a la guerra de l’Iran
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