
 

 
 

 
TOT ÉS POSSIBLE  
 
Estam a punt d’entrar en un llarg període de processos electorals. Les 
còmodes majories del PP s’hauran d’intentar revalidar en un context gens fàcil, 
però no del tot impossible, si més no en forma de governs en minoria o amb 
acords amb altres forces. Les possibilitats del PP estan tant en la seva 
capacitat de corregir el desgast que pateix com en l’aprofitament de les 
febleses de les altres formacions. És evident que les properes confrontacions 
electorals (europees, municipals, autonòmiques i estatals) vendran en gran part 
condicionades pels fets de l’economia. La sortida de la recessió serà emprada 
pel PP com una eina a favor de la seva recuperació electoral, però aquest fet 
(recuperació econòmica=recuperació electoral) no opera d’una manera 
matemàtica, sobretot quan la sortida a la recessió s’ha carregat damunt les 
espatles dels més febles. La caiguda del vot conservador és produirà, digui el 
que digui la macroeconomia, perquè les seves polítiques han empobrit la 
majoria de la població i han duit a una societat més injusta. Però una altra cosa 
és la mesura d’aquesta caiguda, que a hores d’ara és difícil d’avaluar. És cert 
que el vot conservador, i més a llocs com les Balears, és un vot molt fidel. 
D’altra banda a l’esquerra estatal es preveu un quadre de trencament de 
l’hegemonia absoluta en aquest espai del PSOE i per contra un ascens 
d’Esquerra Unida. Sembla que, depenent dels resultats obtenguts, a l’esquerra 
s’ha d’entrar en una nova cultura política de pactes. Però aquests pactes es 
poden trobar condicionats per l’ascens electoral d’UPD. 
 
Pel que fa a les nacionalitats amb una identitat electoral pròpia sembla clar a 
Catalunya l’ascens d’ERC i la baixada de CiU, la incògnita en tot cas és 
conèixer l’evolució del vot total a les formacions partidàries del dret a decidir i 
del vot total a les contràries. L’ascens de les formacions d’esquerra i 
nacionalistes sembla un fet emergent al País Basc, País Valencià, Galícia i 
Aragó. I a les Balears què? El panorama electoral presenta incògnites perquè si 
bé la davallada del PP pot ser una realitat, a dia d’avui, no és clara la intensitat 
d’aquesta minva en cada una de les eleccions ni qui la capitalitzarà al seu 
favor. El PSOE tot just està entrant en un procés de primàries i MES culmina un 
treball d’aglutinació de partits i persones que li pot obrir les portes al 
creixement. Esquerra Unida i UPD a Balears es mouran al compàs de les 
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seves perspectives estatals. El PI és una incògnita, però amb possibilitats de 
deixar-ho de ser si aconsegueix la implantació que cerca. Cal reconèixer que 
l’escenari no és senzill i que el que passi d’ara endavant serà decisiu per a 
orientar els processos electorals que hi ha a l’horitzó. Però totes les enquestes 
apunten a un trasbals electoral notable, tant a nivell estatal com de Balears, 
amb una reducció del bipartidisme PP/PSOE en favor d’altres forces. Aquesta 
major complexitat del mapa polític estatal i balear allunya, ara per ara, la 
possibilitat de majories absolutes, però obliga a noves enteses de govern en les 
quals tot o quasi tot és possible.  
 


