
Partit Radical d’Alejan-
dro Lerroux i la CEDA de 
José María Gil Robles, o 
amb el Frente Popular. A 
Catalunya, en el mateix 
període, es va donar el 
pacte entre ERC i els so-
cialistes de la USC, pre-
cedent dels successius 
governs de concentra-
ció durant la guerra ci-
vil, amb presència de re-
publicans, anarquistes i 
comunistes. 
 En el context euro-
peu, després de la sego-
na guerra mundial, la 
pràctica coalicional ha 
estat moneda corrent, 
com demostra el fet que 
dels 218 gabinets exis-
tents en 12 democràcies 
europees entre el 1945 i 
el 1987, al voltant d’un 
85% van ser de coalició. 
Molts països han dis-
posat quasi invariable-
ment de governs de co-
alició, cas d’Alemanya, 
Bèlgica o Itàlia. En d’altres, com Di-
namarca, Irlanda, Noruega o Suè-
cia, aquest tipus de govern s’han 
anat alternant amb governs mono-
color. 
 En els darrers anys del segle pas-
sat, la centralitat dels acords plu-
rals ha augmentat a mesura que 
els països de l’est europeu es demo-
cratitzaven. Durant el quinquen-
ni 1990-1995, un 75% dels governs 
europeus eren de matriu multi-
partidista, és a dir, de coalició ex-
plícita o positiva. En aquest ma-
teix període, van ser formats 91 ga-
binets en 31 països europeus, dels 
quals 19 eren unipartidistes (21%), 
però de coalició implícita; 68 amb 

Les coalicions arriben a Espanya
Els governs multipartidistes no tenen per què ser necessàriament més febles o inestables

L’
endimoniat escenari 
obert amb l’ocàs del bi-
partidisme i la irrup-
ció de noves forces 
emergents demana 

acords de coalició a Espanya per 
primer cop des de l’adveniment de 
la democràcia. La governabilitat 
després del 20-S passa per la forma-
ció d’un govern multipartidista, 
més o menys explícit, després que 
el sufragi hagi determinat que el 
guanyador dels comicis amb mino-
ria (PP) o bé necessita un pacte esta-
ble amb el PSOE o el seu suport a in-
vestir Mariano Rajoy a canvi de 
contrapartides programàtiques 
com la reforma constitucional o 
d’altres. També poden obrir-se al-
tres escenaris més improbables: la 
entronització d’un candidat socia-
lista amb el suport de Ciutadans i 
Podem, un govern plural d’esquer-
res estatals i perifèriques de tot sig-
ne...

Constatat això, cal dir 
que la immerescuda mala fama as-
sociada a aquest fenomen polític 
no té en compte l’enorme casuísti-
ca experimentada en l’arena políti-
ca autonòmica i local. Considerats 
en conjunt, més d’un 50% dels go-
verns en ajuntaments, diputacions 
i comunitats autònomes han estat 
de coalició, sense anar més lluny a 
Catalunya. Anant més enrere, les co-
alicions es van donar  durant la Se-
gona República amb la Conjunción 
Republicano-Socialista, o entre el 

diversos partits coalitzats (75%). 
Més recentment, les grans coalici-
ons a Alemanya entre cristianode-
mòcrates i socialdemòcrates, o en-
tre conservadors i liberals al Regne 
Unit en són una bona mostra. En 
l’actualitat, 24 dels 28 Estats de la 
Unió Europea disposen de governs 
de coalició.

a partir d’aquesta realitat 
incontestable, avui assumim cien-
tíficament que els governs de coa-
lició no són necessàriament febles 
ni inestables, una falsa idea propa-
gada després del col·lapse històric 
de la República alemanya de Wei-
mar, de la IV República francesa o 

de l’extrema precarietat d’alguns 
governs italians de la immedia-
ta postguerra. Les recerques em-
píriques i els models teòrics que 
manegem demostren, per contra, 
que els governs de coalició (i en 
molts casos en minoria) són una 
resposta més aviat equilibrada: 
de mitjana els governs europeus, 
en la segona meitat del segle pas-
sat, van estar compostos per 2,4 
partits. Quant a la taxa de super-
vivència, s’estima que van durar, 
més enllà del mandat legal, una 
mitjana de 50,9 mesos, i les grans 
coalicions, 48,7. 
 A partir d’ara, en absència 
d’una teoria general sobre les pre-
ferències i el comportament dels 
líders polítics, caldrà estar atents 
a factors ambientals que depas-
sen el control dels actors polí-
tics: el rol dels mitjans de comu-
nicació, dels agents socials o les 
reaccions dels governs europeus. 
Caldrà avaluar, a més, les conse-
qüències dels eventuals acords a 
l’interior dels partits, en especial 
la distribució del poder (el repar-
timent de carteres, la distribució 
del pressupost) o l’estructura de 
la coalició (els instruments de co-
ordinació intergovernamental). 
Això acostuma a generar inevita-
bles tensions al principi. En con-
trapartida, una coalició minimit-
zarà la corrupció des de la vigilàn-
cia mútua dels socis i contribuirà 
a acabar amb el plasma i l’opaci-
tat i, sobretot, amb l’ordeno y man-
do tan característic de la política 
espanyola. En suma, cal que els 
electors espanyols es vagin acos-
tumant al diàleg i la negociació i 
aparquin la polarització extrema 
dels darrers temps. H
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Una aliança governamental
minimitzarà la corrupció des de
la vigilància mútua dels socis
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Les conseqüències del 20-D

E
l 20-D ha trencat un mite 
fins ara molt útil per als 
nacionalismes d’un signe 
i de l’altre, sempre a punt 
per aixecar muralles. Si 

l’independentisme català ha acon-
seguit ampliar el seu perímetre soci-
al ha sigut sota la premissa que l’Es-
tat no reconeixeria mai a Catalunya 
el dret a decidir. I el bipartidisme, al 
seu torn, s’ha atrinxerat en la procla-
ma que per als espanyols la indivisi-
bilitat de la sobirania nacional era 
innegociable. Prejudicis, tots dos, 
que les urnes s’han encarregat de 
desmuntar.
 Gairebé vuit milions d’espanyols 
van votar diumenge partits defen-
sors del dret a decidir: Podem i les 
seves diferents marques, Izquierda 
Unida i els nacionalismes basc i ga-

en què tan sols 47 diputats van recol-
zar la consulta catalana, avui els vots 
favorables arribarien a 96. Lluny de 
la majoria absoluta, però molt més 
de la marginalitat.
 Després de la victòria indepen-
dentista del 27-S, àmplia però insu-
ficient en clau plebiscitària, el tri-
omf d’En Comú Podem el 20-D di-
buixa un altre escenari a Catalunya. 
Davant un unilateralisme que divi-
deix i polaritza, la societat catalana 
s’aglutina al voltant de la demanda 
d’una consulta democràticament 
acordada que dirimeixi d’una vega-
da per sempre la dialèctica entre els 
que ja no reconeixen Espanya i els 
que aspiren que aquesta els recone-
gui com el que són.
 És possible que aquests guarismes 
no commoguin el PP i Ciutadans en 

la seva disputa pel lideratge de l’im-
mobilisme, però sí que haurien de 
fer reflexionar el PSOE de Pedro 
Sánchez si explora un pacte d’in-
vestidura amb Pablo Iglesias. 

Una oportunitat única

No sembla que a Podem li hagi pas-
sat factura a les urnes defensar el 
referèndum. Ni que a alguns ba-
rons socialistes els dolgués Espa-
nya quan van ser investits pel par-
tit lila. El 20-D ha brindat una opor-
tunitat única de recuperar els drets 
socials dels espanyols i encarrilar 
amb sentit comú el conflicte cata-
là. L’esquerra assenyada no hauria 
de desaprofitar-la. 

l’espanya
sobiranista

llec. Els partidaris del referèndum 
van superar el 31% de les paperetes, 
tres punts més que el PP, el partit 
guanyador. Traduït en escons, si el 
Congrés repetís la votació del 2014, 
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La roda

¿Qui és 
castellà?

NajaT

El Hachmi

¿Q
uè deu ser 
un castella-
noparlant 
a Catalu-
nya? ¿Qui 

es pot definir com a tal avui dia? 
¿Quins requisits compleixen els que 
poden adscriure’s a aquesta nova ca-
tegoria política dins de l’indepen-
dentisme? La pregunta pot semblar 
absurda però no ho és. Un castella-
noparlant és qui parla castellà, em 
diran, però a Catalunya això és gai-
rebé tothom. 
 ¿Qui ha de sentir-se formant part 
d’aquest col·lectiu? ¿Els qui parlen 
la llengua de Cervantes a dins de 
casa? ¿Els qui ho fan amb el pare i 
la mare o només amb un dels dos 
progenitors? ¿Els qui ho fan amb 
la parella o amb els fills? ¿I si algú 
com jo, posem per cas, parla una 
llengua amb els pares, una amb 
els germans i una tercera amb els 
fills? ¿Es pot considerar castellano-
parlant algú que tot i tenir aques-
ta llengua com a familiar ha anat a 
escola en català i per tant domina 
ambdós idiomes? ¿Els qui tenim el 

català com a llengua d’ús habitu-
al, ens podem considerar castella-
noparlants si fem servir ben sovint 
aquest altre idioma? En tot cas, ¿a 
què obeeix ara aquesta necessitat 
de fer distincions entre els inde-
pendentistes? Haurem de fer ara 
tot de subgrups del tipus amazic-
parlants, angloparlants, urdupar-
lants i fins a les més de 200 llengües 
amb presència a Catalunya? 
 Puc entendre que l’aparició de 
Súmate o Gabriel Rufián obeeixi 
a la necessitat de fer sortir de l’ar-
mari uns independentistes que no 
ho semblarien a primer cop d’ull, 
però aquest supòsit també parteix 
del prejudici que vincula la llen-
gua d’ús amb la ideologia de qui 
l’empra. Lluís Cabrera se n’ha fet 
un tip de denunciar que aquesta 
manera de fer només aconsegueix 
autodesignats representats de su-
posats col·lectius a qui ningú ha vo-
tat. Perquè de fet la principal dife-
rència entre uns catalans i altres és 
que avui dia n’hi ha encara molts 
a qui no se’ls permet exercir el seu 
dret a vot. H

L’aparició de Gabriel 
rufián revifa el prejudici  
que uneix la llengua amb 
la ideologia de qui l’usa
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