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Estava cantat. No hauria de sorprendre ningú i menys a cap independentista mínimament 
informat que els mitjans de comunicació espanyols treballarien a fons la guerra 
psicològica per imposar les tesis unionistes. En aquest sentit, vull aprofitar aquestes línies 
per advertir que la guerra psicològica pot passar per qüestions dʼinterpretació molt fines i 
tanmateix molt rellevants. Qüestions que poden incidir en la moral de victòria o que poden 
fins i tot desmobilitzar els ciutadans que rebin la informació intoxicada que circularà la nit 
del dia 27S i les hores següents per ràdios, televisions i premsa escrita. De fet, lʼofensiva 
ja ha començat.

De cara la lectura i anàlisi dels resultats de les eleccions plebiscitàries del 27S, la 
maquinària comunicativa espanyola ha previst concentrar totes les seves forces, 
començant per la gestió de la informació durant la campanya electoral, en reforçar una 
fal·làcia per tal de debilitar psicològicament les files independentistes: la falsa idea que, 
en cas que la suma dels vots a les candidatures presentades per Junts Pel Si i les 
CUP no obtingui una majoria absoluta de vots, sobre el total dels vots vàlids 
emesos, lʼindependentisme objectivament haurà perdut el plebiscit, perquè haurà 
quedat demostrat, objectivament, que no existeix una majoria dels electors que sigui 
favorable a la independència.



Lʼobjectiu dels mitjans de comunicació espanyols no és només falsejar el mandat 
democràtic de la ciutadania, sinó que aspiren a transmetre aquesta visió falsa al món 
sencer, als mitjans internacionals, àdhuc a la premsa catalana que intenta informar amb 
rigor sobre el procés que viu el país. Un dels seus grans objectius, en aquest sentit, és 
que mitjans com TV3 o Catalunya Ràdio caiguin a la seva trampa i arribin a suggerir 
als seus consumidors, la mateixa nit electoral, que el sobiranisme no ha pogut 
obtenir la majoria dels vots desitjada. 

Ara bé, perquè afirmo que tot això és un engany? Aquest titular és un engany perquè 
suposa un hàbil joc de mans conceptual que no resisteix la prova de la lògica formal 
estricta. I explicaré el per què.

Per respondre aquesta pregunta és imprescindible, prèviament, fer un cop dʼull al què 
diuen els programes electorals de les forces polítiques que es presenten a les eleccions 
el dia 27S vinent:

JUNTS PEL SÍ

“Si la ciutadania de Catalunya escull, a través de les eleccions del 27S, una majoria de diputats a 
favor de la independència, s’iniciarà un procés cap a la creació d’un Estat independent. Votar la 
candidatura de Junts pel Sí significa atorgar el mandat democràtic per fer efectiu el full de ruta que 
exposem tot seguit.”
 
“El procés cap a la creació d'un Estat independent consta d'un procés constituent en dues fases: 

• Una primera fase que comença després del 27S amb una declaració d'inici del procés 
d’independència, amb la creació de les estructures d'Estat necessàries des d'un govern de 
concentració i l’inici del procés constituent de base social i popular. Posteriorment es procedirà 
a la proclamació de la independència, que suposarà la desconnexió respecte de l’ordenament 
jurídic espanyol vigent, i a l’aprovació de la llei de transitorietat jurídica i de la llei del procés 
constituent. 

• Una segona fase de caràcter institucionalment constituent, que comprèn la celebració d'unes 
eleccions constituents, la culminació del procés de creació de l'Estat independent amb 
l'aprovació de la Constitució i la seva ratificació mitjançant un referèndum.”

NOTA: Com veieu, la posició del programa és explícitament independentista. El fet que el 
suport a la independència sigui EXPLÍCIT, implica que en aquest cas sí que és possible 
realitzar una assimilació dels vots emesos a un SÍ a la independència.

CUP

1. Per la independència, ruptura amb l’Estat espanyol:

“Cal la ruptura immediata amb el marc jurídic i polític de l'Estat espanyol mitjançant una 
Declaració UniIateral d'Independència (DUI), que ha de ser la primera acció del nou Parlament.”

“Aquesta decisió comporta un seguit de mesures:
1. Proclamar la independència.
2. Impulsar un govern de ruptura nacional, social i democràtica.



3. Formar i impulsar les majories Parlamentàries per a l’impuls del procés independentista i el 
procés de canvi econòmic.

4. Impulsar consultes populars sobre qüestions claus en la propera legislatura.
5. Garantir la desconnexió amb l’estat espanyol.”

NOTA: Com veieu, la posició del programa és explícitament independentista. El fet que el 
suport a la independència sigui EXPLÍCIT, implica que en aquest cas sí que és possible 
realitzar una assimilació dels vots emesos a un SÍ a la independència.

CATALUNYA SÍ QUE ES POT

“Una Catalunya sobirana per decidir el seu futur”

“Un procés constituent català per refundar el país. Pel dret a decidir-ho tot. Proposarem un Acord 
Social per impulsar un procés constituent des de baix, amb la participació de la ciutadania per 
decidir el model econòmic social i polític del país. Impulsarem un Pacte per la Democràcia amb 
les forces polítiques catalanes per a la celebració d’un referèndum sobre el futur polític de 
Catalunya.”

NOTA: Com veieu, donar suport a aquest programa NO equival a respondre amb un 
SÍ o amb un NO a la pregunta “Vol vostè que Catalunya esdevingui un estat 
independent?”. En conseqüència, seria tan trampós comptar-los com a SÍ a la 
independència (cosa que no fa cap mitjà de comunicació) com ho és comptar-los com a 
NO i excloureʼls del recompte de vots favorables a la independència (com fan tots els 
mitjans de comunicació quan afirmen que “no tenim majoria de vots”).

UNIÓ

“UNIÓ és un partit polític que (…) reivindica (…) la plenitud dels drets nacionals de Catalunya 
des de l’exercici del seny i la moderació. ”

“hem defensat sempre (…) la plena sobirania de Catalunya, concretada en l’exercici del dret a 
l’autodeterminació”

“Catalunya és la nostra nació. Reivindiquem per a Catalunya tots i cadascun dels drets que ens 
pertanyen com a nació i, especialment, el dret a decidir, de manera lliure i democràtica, el nostre 
futur”

“Per això des d’UNIÓ lluitarem per crear un marc d’entesa política per poder consultar amb 
plenes garanties legals quin futur volem conjuntament pel nostre país.”

“Unió no limita a la defensa d'un model confederal les legítimes aspiracions d’un Estat propi i 
independent que pugui assumir democràticament una majoria dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya. Per a Unió, ni la confederació ni l’Estat propi i independent són finalitats per ells 
mateixos, sinó simples instruments al servei d’allò que sí que considerem veritablement important 
en tot moment: el reconeixement de Catalunya com a subjecte polític, el respecte a la seva realitat 
nacional i la conseqüent dotació d'instruments adequats d’autogovern.”

“Davant el futur de Catalunya i els fets que han portat a les presents eleccions, UNIÓ defensa amb 
total convicció l'exercici del dret a decidir de Catalunya i l'assoliment de la plena sobirania de 
Catalunya. Això significa que Catalunya té dret a poder escollir de manera democràtica i lliure la 
forma de govern que volem per al nostre país, sense imposicions ni restriccions.”



NOTA: Com veieu, la posició del programa és clarament favorable a la sobirania nacional 
de Catalunya i no sʼoposa a què aquesta sobirania es materialitzi a tavés dʼun Estat 
independent, encara que prioritza lʼintent de materialitzar-se a partir de constituir-se un 
Estat confederat amb lʼEstat espanyol. Per tant, donar suport a aquest programa NO 
equival a respondre amb un SÍ o amb un NO a la pregunta “Vol vostè que Catalunya 
esdevingui un estat independent?”. En conseqüència, seria tan trampós comptar-los 
com a SÍ a la independència (cosa que no fa cap mitjà de comunicació) com ho és 
comptar-los com a NO i excloureʼls del recompte de vots favorables a la independència 
(com fan tots els mitjans de comunicació quan afirmen que “no tenim majoria de vots”).

PSC-PSOE

“Una Catalunya millor en una Espanya diferent”

“Un nou acord entre Catalunya i la resta d’Espanya:

• Pacte fiscal federal
• Reforma constitucional federal”

NOTA: Com veieu, la posició del programa és clarament hispanocèntrica. No és un 
posicionament independentista. Ara bé, sí que és EXPLÍCITAMENT CONTRARI A 
LʼESTATUS QUO ACTUAL (parla dʼuna Espanya “diferent” i aquesta “diferència” lʼexplica 
des dʼun punt de vista de guany de sobirania de les parts). Apostar per un altre model 
dʼEspanya no converteix aquest programa en un posicionament EXPLÍCITAMENT 
CONTRARI a la independència de Catalunya. Hom pot creure que la via federal sʼha de 
tornar a provar i donar suport a aquest programa i, arribat el cas, en el moment dʼhaver de 
respondre una pregunta concreta i definitiva, en un referèndum definitiu, respondre que SÍ 
a la independència en vistes que lʼestat ha bloquejat un cop més el guany de sobirania 
que volia assolir per la via federal. Actitud improbable, dʼacord, però no impossible. Per 
tant, afirmar que tots els vots a aquest programa electoral són necessàriament i 
obligatòriament vots pel no a la independència en un referèndum és, un cop més, faltar al 
respecte al votant i erigir-se en medium del vot que aquest votant realitzaria en cas de fer-
se un referèndum net i definitiu. Caldria un referèndum per deixar que fos el mateix votant 
que ho expressés.

CIUDADANOS

“La España Autonómica.

Defendemos el estado autonómico, pero con reformas:

• Clarificaremos qué competencias corresponden a cada Administración
• Controlaremos el gasto de las administraciones limitando su capacidad de endeudamiento
• Reduciremos la estructura política y administrativa
• Daremos más autonomía local, para resolver los problemas de los ciudadanos
• Potenciaremos la colaboración y lealtad mútua entre las CCAA y el Estado
• Reformaremos el Senado, y si no cumple sus funciones, lo suprimiremos”

NOTA: Com veieu, la posició del programa és clarament unionista i centralista. De fet, les 
reformes de lʼestat autonòmic que proposa són de tall clarament recentralitzador i 
pretenen eliminar al màxim el poder polític i econòmic dels Parlaments autonòmics, fins i 



tot proposa eliminar el Senat. En aquest cas, una assimilació dels vots a aquest programa 
electoral a un NO a la independència pot semblar justificada. Tanmateix, caldria un 
referèndum per deixar que fos el mateix votant que ho expressés.

PARTIDO POPULAR

“Manifiesto electoral autonómico: Un compromiso con el Estado constitucional de las 
Autonomías”

“Unidos ganamos. Plantemos cara.”

NOTA: Com veieu, la posició del programa és clarament unionista i centralista. En aquest 
cas, una assimilació dels vots a aquest programa electoral a un NO a la independència 
pot semblar justificada. Tanmateix, caldria un referèndum per deixar que fos el mateix 
votant que ho expressés.

REFLEXIÓ UN COP LLEGITS ELS PROGRAMES ELECTORALS…

El dia 27S es faran unes eleccions al Parlament de Catalunya, eleccions que 
determinades opcions polítiques, concretament Junts Pel Sí i la CUP, mitjançant 
programes electorals que prometen a lʼelector el desplegament dʼun procés 
dʼindependència explícit, han volgut transformar en un plebiscit per la independència.

No podem obviar, però, quina serà la realitat electoral del 27S vinent. La realitat electoral, 
expressada en els diversos programes electorals que es presenten, ens diu que hi ha 
determinades opcions polítiques que han entrat de facto a jugar al joc plebiscitari 
plantejat per Junts Pel Sí i per la CUP, clarament aquest és el cas del PP i de Cs, i 
també, encara que no tant clarament, és el cas del PSC, però hi ha dues forces 
polítiques que han optat, legítimament, per no acceptar el caràcter plebiscitari de les 
eleccions en termes dʼindependència, clarament Unió i CSQP, partits que en el seu 
programa electoral no sʼhan posicionat de forma definitiva sobre lʼestatus que ha de 
tenir Catalunya o han deixat oberta la porta a la independència (Unió) sense voler 
definir en aquest moment una posició unitària del partit respecte de lʼestatus polític 
concret que ha de tenir Catalunya. 

Per tant, els vots emesos a les candidatures dʼUnió i de CSQP no hauran estat vots 
plebiscitaris sobre la independència, i en conseqüència, no podran ser comptats o 
interpretats en aquesta clau plebiscitària, és a dir, no podran ser comptats com a vots 
que responguin indirectament amb un SÍ o un NO a la pregunta de “Vol vostè que 
Catalunya esdevingui un estat independent?”. 

Aquest fet implica, ens agradi o no, que dels resultats electorals del dia 27S vinent 
no serà possible obtenir —mal que ens pesi a tots aquells que hauríem volgut que 
totes les opcions es definissin clarament la seva postura sobre la independència en 
clau plebiscitària— la dada corresponent al nombre total de votants que dóna 
suport a la independència. Sí que podrem saber i calcular quin és el nombre mínim 
de vots que, per haver estat emesos en clau plebiscitària sobre la independència, es 
poden assimilar a un SÍ a la independència (aquells que hagin estat dipositats a les 
propostes electorals de Junts Pel Sí i de la CUP), així com el nombre mínim de vots que, 
per haver estat emesos en clau plebiscitària, es poden assimilar a un NO a la 



independència (aquells que hagin estat dipositats a les propostes electorals de PP, Cs i 
PSC), però no pas el total de vots que caurien dʼun cantó, o de lʼaltre, en cas de 
referèndum.

El dia 27S podrem saber, això sí, quin suport parlamentari hauran obtingut les 
diferents candidatures i els programes respectius, però no podrem saber, repeteixo, 
quin és el nombre total de votants que dóna suport a la independència. Qualsevol 
afirmació dient que la independència “només ha obtingut un determinat percentatge 
de vots favorables” serà falsa i esbiaixadora de la realitat electoral. Ras i curt.

Arribat aquest punt, algú es podria preguntar: I serà legítim, per part de Junts Pel Sí i de la 
CUP, aplicar un programa independentista si aquest programa no ha rebut el suport dʼuna 
majoria dels vots directes dels ciutadans? La resposta, en democràcia parlamentària, és 
ben simple: sí, és clar que és legítim aplicar un programa electoral quan hom té el suport 
de la majoria de la cambra parlamentària! És legítim perquè si no fos legítim aplicar el 
programa electoral recolzat per una majoria dels diputats al Parlament, voldria dir que 
estem dient que el funcionament democràtic normal i seguint la llei electoral vigent dʼun 
Parlament qualsevol, en aquest cas el Parlament de Catalunya, no és legítim. I recordem 
que el Parlament de Catalunya no sʼha fet una llei electoral a mida, sinó que aplica la llei 
electoral general que deriva de la Constitució Espanyola. Qui pot defensar, doncs, amb 
argumentació jurídica sòlida, que el Parlament que es constitueixi no serà un Parlament 
legítim? Seguim.

CONCLUSIONS

1

El vot és sagrat. Per tant, per poder fer sumes i percentatges de vots favorables o 
contraris a la independència, sʼha de fer un referèndum on hom pugui respondre si està 
dʼacord o no a la independència. Allò que sí que es podrà comptar el dia 27S és el 
suport que té a la cambra Parlamentària la implementació dʼun programa polític o 
un altre. Res més.

Per altra banda, entre totes les candidatures i programes electorals en joc el dia 27S 
vinent, nʼhi ha dues, la dʼUnió i la de Catalunya Sí Que es Pot, que defugen clarament el 
caràcter plebiscitari sobre la independència dels comicis i que defugen resoldre la qüestió 
mitjançant unes eleccions. Per tant, en cap cas els seus vots no poden ésser usats per 
lʼunionisme per concloure que lʼindependentisme no té prou suport popular a Catalunya i, 
el més perillós, per argumentar, acte seguit, que els passos que dugui a terme la majoria 
Parlamentària que es constitueixi no són legítims.

És més, és conegut que entre els votants i els dirigents dʼaquestes candidatures hi ha 
persones que sʼhan mostrat obertament favorables a la independència de Catalunya. És 
el cas de noms com Sara Vilà, Jaume Bosch, Laura Massana, Ricard Gomà, Dolors 
Camats, Joana Ortega, Jaume Asens, Lluís Rabell o Ada Colau, entre altres.



2

En un referèndum, com també succeeix en unes eleccions, els vots de tipus indeterminat, 
és a dir, els vots nuls i els vots en blanc, són exclosos a lʼhora de fer el recompte. Aquest 
fet implica que, en cas que hom vulgui fer un càlcul sobre quin percentatge de vot 
correspon al SÍ a la independència, no ha de fer la trampa (en què ens volen fer caure els 
unionistes) de dividir la suma total de vots de Junts Pel Sí i les CUP entre el total de vots 
emesos el dia 27S vinent, sinó que el recompte plebiscitari sʼhaurà de fer, si es pretén fer 
correctament i per les raons exposades, a base de dividir la suma total de vots de Junts 
Pel Sí i les CUP entre el total de vots emesos el dia 27S vinent exceptuant els vots a les 
candidatures que ni assumeixen ni rebutgen la independència (Unió i CSQP). Per tant, la 
fórmula real i correcta seria la següent:

Proporció de vots que recolzen la independència:

[ Junts Pel SÍ + CUP ]

[ Total de vots vàlids emesos - Total de vots vàlids no definibles en clau plebiscitària ]

El resultat de lʼaplicació de la fórmula no implica una correcció menor. Posem-hi un 
exemple concret:

Bloc del Sí [ Junts Pel SÍ + CUP ] = 45 % vots
Bloc no definit a favor o en contra [ Unió + CSQP ] = 15 % vots
Bloc del No [ PP + Cs + PSC ] = 40 % vots

Resultat del plebiscit:

       45 %
                        =  el SÍ ha obtingut el 53 % dels vots refrendaris (i no pas un 45%!)
100 % - 15 %

Fixeu-vos com realitzant correctament els càlculs assimilant aquest hipotètic resultat 
electoral a un plebiscit, no és cert que el SÍ a la independència no hagi obtingut la 
majoria de vots. 

El resultat en termes plebiscitaris sʼanunciaria així:

SÍ : 53 % dels vots refrendaris versus NO : 47 % dels vots refrendaris emesos

En canvi, la premsa espanyola, i en general la premsa poc especialitzada (no ens 
enganyem, la majoria), presentarà els resultats la nit electoral erròniament així:

SÍ : 45 % dels vots

Com canvia el resultat, quan es fan malament els càlculs, oi?

3



Finalment, cal també notar, i és rellevant, que el programa polític de Junts Pel Sí, la 
principal força independentista que es presentarà a les eleccions del 27S, inclou la 
celebració dʼun referèndum per culminar el procés. En conseqüència, no es podrà 
acusar els diputats ni les formacions independentistes majoritàries dʼimplementar 
legítimament el seu programa electoral “menystenint la voluntat majoritària dels 
ciutadans”, precisament perquè el seu full de ruta proposa que sigui un referèndum 
ciutadà, net i vinculant, allò que culmini, o bé aturi, la independència.

Els mitjans de comunicació, sobretot els espanyols i els internacionals (per influència dels 
primers) van plens dʼaquest tipus de falses assumpcions:

“La larga precampaña ha polarizado las preferencias hasta el punto de que los partidos 
impulsores de la independencia (Junts pel Sí y la CUP) sumarían un 46% de los votos, 
frente a un 49% del resto (PSC, PP, C's, Unió y Catalunya sí que es Pot).
Por Bloques:
Soberanistas: Junts pel Sí y la CUP
No Soberanistas: resto”

El missatge subliminar que hi ha a la notícia és el que deriva del text ressaltat en negreta: 
“independencia 46% de los votos, ergo no tiene mayoría”

Tot intent de presentar als consumidors dels mitjans de comunicació la idea que 
lʼindependentisme “no té legitimitat per fer allò que fa, perquè no ha obtingut una majoria 
dels vots” és, ras i curt, un esbiaix tant interessat com incendiari del sentit dels vots 
emesos pels ciutadans i com a tal ha de ser denunciat per tots els demòcrates i, 
sobretot, per tots els independentistes. Qui vulgui poder comptar vots sense enganyar, 
haurà de fer un referèndum!

Ull, doncs, amb el vespre del 27S. Especialment, que estiguin ben atentes totes 
aquelles persones que hagin de fer un anàlisi públic dels resultats. No caiguem a la 
trampa dʼassumir que “no tenim majoria de vots” quan ens aportin com a objectives 
aquestes dades, i quan algun periodista pregunti a un tertulià, o a un candidat, si els 
sembla que amb menys de la meitat dels vots poden dur a terme un full de ruta 
independentista, seria un error contestar amb una exusa de mal pagador de lʼestil 
“bé, podem començar” o “ho farem, però amb un altre rítme del que ho haguéssim 
fet si haguéssim tingut majoria de vots”. 

La única resposta digna davant dʼaquest tipus de “preguntes trampa” és:

“Perdoni que el contradigui, però és que li haig de negar la major. En primer lloc, li 
recordo que hi ha uns programes electorals que, recolzats per una majoria Parlamentària 
absolutament legítima, nosaltres tenim el dret i el deure dʼimplementar; en segon lloc, 
aquí els únics que fa temps que estem disposats a fer un referèndum clar i net sobre la 
independència de Catalunya som nosaltres, per tant ara que no ens vingui ningú a donar 
lliçons de democràcia; en tercer lloc, no és cert que no hi hagi hagut una majoria de vots 
favorables a la independència. Com ho pot comptar, això, vostè? Perquè vostè fa anar les 
xifres de forma incorrecta i realitza assumpcions massa ràpid sobre el nombre de vots 
favorables a la independència que sʼhan produït: si vostè es llegeix bé tots els 
programes electorals, sʼadonarà que lʼobjectiu de la plena sobirania de Catalunya, 
fins i tot lʼobjectiu dʼun Estat independent, en absolut és incompatible amb els 
programes electorals de formacions que van més enllà de Junts Pel Sí o de la CUP 



com és el cas dʼUnió o fins i tot de Catalunya Sí que es Pot. De fet, ens consta que hi 
ha vots independentistes més enllà dʼaquestes dues opcions polítiques que vostè diu que 
no tenen majoria de vots. Per tant, si vostè refà els seus números correctament i no 
limita erròniament els vots independentistes a les dues principals opcions 
sobiranistes, vostè sʼadonarà que no pot afirmar això que diu. Sabem quin és el 
mínim de vots independentistes, però no podem saber el total sense fer un 
referèndum que faci posicionar a tots els electors dirèctament sobre la qüestió amb 
un SÍ o amb un NO clars a la independència.”

El control emocional i lʼassertivitat del món sobiranista en el moment dʼanalitzar els 
resultats electorals, seran qualitats clau, que ens donaran crèdit o, si no les sabem usar 
amb prou valentia, ens en poden treure. Siguem-ne ben consicients. No ens deixem 
intimidar, doncs, per les dades, reduccionistes o interessades, que ens presentin sota 
pretesa objectivitat matemàtica.

El dia 27S al vespre, molta alegria, molta força i les idees molt clares. I el cava a la 
nevera!!!

AJUDAʼNS A FER CÓRRER EL MISSATGE
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