
Eines per a la interpretació dels resultats electorals. 
(versió resumida) 
 
 
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 d’independència, 

clarament Unió i CSQP, partits que en el seu programa electoral no s’han 

posicionat de forma definitiva sobre l’estatus 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 l’estatus polític concret que ha 

de tenir Catalunya. És més, és conegut que entre els votants i els dirigents 
d’aquestes candidatures hi ha persones que s’han mostrat obertament favorables a 
la independència de Catalunya. 
 

Per tant, els vots emesos a les candidatures d’Unió 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 no és 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 d’un cantó, o de l’altre, en cas de 

referèndum. 
 
Per això no podrem saber quin és el total que hauria votat Sí a la independència. 

Dir que han votat un 45% a favor és totalment esbiaixat de la realitat electoral. 

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 d’una 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 defensat per una 
majoria dels diputats al Parlament, voldria dir que estem dient que el funcionament 



democràtic normal i seguint la llei electoral vigent d’un Parlament qualsevol, en 

aquest cas el Parlament de Catalunya, no és legítim. Recordem que el Parlament 
de Catalunya no ha 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? 
 
El que ara es pot comptar és el suport que té a la cambra Parlamentària la 

implementació d’un programa polític o un altre. El suport al Sí i al No caldria 

referendar-lo, i en el seu moment no se’ns va permetre. 

 

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 l’hora 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 s’haurà 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 exceptuant els vots a les candidatures que ni assumeixen ni rebutgen 
la independència (Unió i CSQP). Per tant, el càlcul real i correcte seria 
 

 

 



Finalment, cal també notar, i és rellevant, que el programa polític de Junts Pel Sí, la 

principal força independentista, inclou la celebració d’un referèndum per culminar 

el procés. En conseqüència, no es podrà acusar els diputats ni les formacions 

independentistes majoritàries d’implementar 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. 
 

La idea que l’independentisme “no té legitimitat per fer allò que fa, perquè no ha 

obtingut una majoria dels vots” és, 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.  


