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viar un missatge al president del go-
vern espanyol, Pedro Sánchez: “És 
l’hora de resoldre el conflicte i re-
soldre’l votant en un referèndum”. 
El president del partit, Oriol Jun-
queras, va posar l’apunt històric 
proclamant que “per primera vega-
da en 80 anys ERC tornarà a tenir 
la presidència de la Generalitat”. 

Un cop certificada la victòria dins 
del bloc independentista, ara Ara-
gonès hauria d’intentar aplicar el 

que es va comprometre a fer en 
campanya: un govern de “via àm-
plia” que inclogui JxCat, la CUP i els 
comuns, una tasca que sembla difí-
cil de dur a bon port, tenint en 
compte que la candidatura de Lau-
ra Borràs i la de Jéssica Albiach 
mantenen vetos creuats. Malgrat 
les dificultats, Aragonès ja va pren-
dre ahir la iniciativa i va anunciar 
que, de manera “immediata”, bus-
carà un “acord programàtic” amb 

totes aquestes forces per tirar enda-
vant la investidura i formar el prò-
xim executiu. També va mantenir el 
veto a qualsevol acostament al PSC.  

Les derivades del Procés 
La victòria d’ERC en el bloc inde-
pendentista té diverses derivades 
en clau del futur del Procés. Des de 
la declaració d’independència frus-
trada de la tardor del 2017, els repu-
blicans han reformulat la seva es-
tratègia independentista. Una es-
tratègia que prioritza la negociació 
amb l’Estat per intentar un referèn-
dum acordat i deixa en segon terme 
les receptes unilaterals. A més, tam-
bé han decidit convertir-se en un 
actor clau al Congrés arribant a pac-
tes amb el PSOE tan rellevants com 
la investidura de Pedro Sánchez, els 
pressupostos generals de l’Estat o la 
creació d’una taula de diàleg per 
abordar el conflicte polític. Els re-
sultats del 14-F reforcen aquest gir 
pragmàtic del partit de Junqueras, 
que no té garantit que aplicar-lo si-
gui més fàcil a partir d’ara. La dis-
tància amb JxCat, més reticent al 
diàleg, és molt escassa. 

ERC no ha aconseguit la victòria 
electoral que desitjava però ha que-
dat per davant de JxCat. Amb això, 
per als republicans, ahir n’hi havia 
prou. A partir d’avui saben que res 
els serà fàcil.e

ERC lidera el bloc independentista  
i Aragonès ja es veu president

El republicà es presentarà a la investidura i buscarà un Govern amb JxCat, la CUP i els comuns

Evolució  
A ERC se li 
resisteix la 
victòria, però 
es recupera 
de la derrota 
del 2017

Haver-se quedat a les portes de la 
victòria mai havia sigut tan agrada-
ble per a ERC. Favorita a les enques-
tes des de fa anys, va acabar veient 
com el PSC la superava en l’últim 
moment en vots, però amb l’objec-
tiu número u dels republicans ben 
assolit. A diferència del que va pas-
sar fa tres anys, ERC ha quedat un 
escó per davant de JxCat, i això els 
permet reclamar el dret a liderar la 
pròxima Generalitat i desbancar el 
seu actual soci de govern. Ahir ma-
teix ja ho van fer. No és la victòria de 
fa 88 anys que reivindicaven en la 
campanya, però ni de bon tros és la 
derrota del desembre del 2017, i els 
resultats poden tornar a situar un 
president republicà al capdavant de 
la Generalitat. 

Malgrat totes les dificultats que 
s’intueixen en l’horitzó, el candidat 
d’ERC, Pere Aragonès, ja es va pos-
tular ahir per ser-ho. Va anunciar 
que vol presentar la seva candidatu-
ra a la investidura i va visualitzar 
que hi ha en marxa una “nova etapa” 
que “sota el lideratge d’ERC” acos-
tarà Catalunya a l’amnistia dels re-
presaliats, a l’autodeterminació i a 
una reconstrucció postpandèmia 
des de l’esquerra. Fins i tot li va en-
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El president d’ERC, Oriol 
Junqueras, i el candidat Pere 
Aragonès. ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

Aval a la via Junqueras
Esquerra no ha guanyat (per poc) les elec-

cions, però 41 anys després de Josep 
Tarradellas té la possibilitat de tornar a 

presidir la Generalitat de Catalunya amb Pere 
Aragonès. En el marc d’una dramàtica caiguda 
de vot general, Oriol Junqueras ha aconseguit 
el més difícil: consolidar l’espai de votants fent 
el trànsit en dos anys de l’estratègia unilateral 
a la “via àmplia”. El resultat l’avala i projecta 
confiança dins el partit, on més li calia.  

Malgrat que la baixa participació fa difícil 
valorar en calent el guany de nou votant, ERC 
s’aferma a les zones urbanes costaneres, a les 
corones de Barcelona i Tarragona i a la Ciutat 
Comtal, on es juguen els vots que poden fer 

majoritari el projecte independentista a Cata-
lunya. La superació del llindar psicològic del 
50% dels vots del conjunt de l’independentis-
me –vist com a cavall guanyador– pot fer-lo 
més atractiu.  

ERC, però, no té al davant un camí fàcil. 
L’independentisme més impacient, represen-
tat per Junts i la CUP, suma 8 diputats més. Si 
es repeteix la fórmula de l’actual Govern, Ara-
gonès haurà d’assegurar-se un mandat com-
plet, domar la fera, provar de guanyar votants 
per a la “via àmplia” amb la gestió de 
govern i insistir en la taula de dià-
leg amb el govern espanyol. Al 
partit se li gira feina. 
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