
Andreu Mayayo
HISTORIADOR

Com deia una pancarta del 14-N: «Dimitir
no es un nombre ruso». Mas ha guanyat
les eleccions, però ha perdut el lideratge
de la pugna amb l’Estat. Tot fa pensar,
tanmateix, que no llençarà l’estelada i
gestionarà el naufragi del somni d’Ítaca,
encara que alguns dels seus s’han
guanyat la destinació a galeres. La
voluntat del poble ha capgirat l’agenda
d’unes eleccions marcades pel debat
identitari a la necessitat de governar per
fer front a l’emergència econòmica i
social. Descartat el PP, tot apunta a un
tripartit entre UDC, CDC i ERC. Tot amb
tot, cal no descartar l’opció desitjada pels
poders fàctics catalans (i espanyols) i
Duran i Lleida de la sociovergència.

Raimon Escudé
EXPORTAVEU DE CIU AL PARLAMENT

En vista dels resultats, crec que
Convergència i Artur Mas es van
enlluernar. Els manifestants de l’Onze de
Setembre cridaven a favor de la
independència, no de Convergència. En
aquest nou escenari, penso que Mas ha de
baixar de la posició d’orgull en què està i
obrir un diàleg franc amb la resta dels
partits per mirar de tancar acords
necessaris per al país. Les eleccions han
mostrat que hi ha un gran malestar, i que
la ciutadania vol un procés sobiranista
però no pas ser governada per un
Executiu molt escorat a la dreta. No
entenc tampoc per què el president va
dissoldre el Parlament si el referèndum
anunciat era per d’aquí a uns quants anys. 

Carme Capdevila
EXCONSELLERA D’ACCIÓ SOCIAL

El president de la Generalitat té
diverses opcions. Pot intentar governar
sol amb suports externs, o mirar de fer
una coalició, potser amb el PSC. Crec
que la postura d’ERC ha quedat molt
clara. Mas no té més remei que aferrar-
se a alguna altra formació. I evitar que
ens vegem abocats a unes noves
eleccions. Sense oblidar que, malgrat el
retrocés sofert per CiU, en aquest
moment a l’hemicicle del nou Parlament
hi ha 87 diputats favorables a un
referèndum pel dret a decidir. Dit això,
reconec que sempre he vist amb
desconfiança els arguments esgrimits
per Mas sobre els motius reals de la
dissolució de la Cambra. 

Joan Majó
EXMINISTRE D’INDÚSTRIA

El president de la Generalitat ha de
plantejar solucions dels problemes de
governança de la crisi, que és el que la
ciutadania ha volgut expressar amb el
seu vot en aquestes eleccions. Un procés
electoral, aquest, que no ha abordat els
greus problemes que afecten la societat.
Hem viscut en aquests darrers dos
mesos dues grans sorpreses, l’una al
carrer, amb la gran manifestació de la
Diada, i l’altra a les urnes. Més enllà de
les sortides que ara haurà de gestionar
Artur Mas, s’ha fet complicat barrejar
dues coses que són molt diferents, com
són unes eleccions al Parlament i un
plebiscit. Aquesta barreja, crec que ha
generat una forta confusió.

Manuel Milián Mestre
EXDIPUTAT DEL PP

Artur Mas hauria de dimitir. Ja ho vaig
dir immediatament després de les
eleccions. Ha de dimitir perquè ha fet una
aposta plena de riscos i del tot
desmesurada. Ara ens trobem en una
situació molt complicada, molt fotuda.
L’anàlisi que el president Mas i el seu
equip de col·laboradors va fer de l’onada
de manifestants que van ocupar
pacíficament Barcelona l’Onze de
Setembre va ser del tot errònia. Molta
gent dels qui es manifestaven ho feien
també contra la crisi i expressaven el seu
malestar més enllà de l’estricta qüestió
nacional. De les diferents opcions de
majoria parlamentària, crec que la menys
dolenta seria una coalició CiU-PSC.

Miquel Sellarès
PERIODISTA

Artur Mas ha de bandejar una part del
seu cercle més proper, ple de prepotència,
i entendre que aquest és un país plural. El
futur immediat, el lideraran persones com
Mas i Oriol Junqueras, però també sense
oblidar la resta de les forces, incloent-hi
molts membres del PSC que han de
decidir entre Ítaca i Madrid. I crec que
ERC ha d’apostar per la governabilitat,
millor potser fora que dins del Govern. I
s’ha de fer neteja en alguns llocs com la
Diputació, on el PP forma part del govern.
CiU ha perdut els mitxelins, per utilitzar
una expressió molt gràfica de Xavier
Arzallus referida al PNB. Si els resultats
s’extrapolen a un referèndum, els
independentistes hauríem guanyat.

Carles Duarte
DIRECCIÓ DE LA FUNDACIÓ LLUÍS CARULLA

L’immediat requereix honestedat,
realisme i respecte a les opcions dels
altres. La situació econòmica és d’una
fragilitat notòria i cal que la Generalitat
adopti mesures per reaccionar
positivament. Des del punt de vista de
l’emancipació política, es fan
indispensables acords que permetin que
el poble de Catalunya s’expressi amb
llibertat. Aquestes eleccions demostren
una majoria favorable al dret a decidir.
Cal bandejar les actituds esquifides de
les burocràcies de partit. El sectarisme i
la corrupció se n’han alimentat fins a
estigmatitzar la política. El nou
Parlament no pot actuar com si totes les
formacions anessin a fer-hi d’oposició. 

Anna Sallés
HISTORIADORA

La veritat és que assisteixo a aquesta
situació amb perplexitat. L’escenari és
complex i dificultós, però jo crec que el
president Mas no ha de bandejar el tema
del referèndum. Ha de complir el seu
compromís davant els electors i
auspiciar una consulta. Malgrat el
resultat de CiU, hi ha una clara majoria
al Parlament en favor del dret a decidir, i
penso que també hi és entre la
ciutadania en favor del «sí» en un
referèndum. Una altra cosa és que, en
vista dels esdeveniments, potser Mas es
va precipitar convocant les eleccions. La
papereta més decisiva, la té ERC, que ha
de decidir si es fa corresponsable d’un
Executiu en aquest panorama.

Retallada electoral
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QUÈ HA DE FER ARTUR MAS?


