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Sense ‘anomalies’

Si es confirma durant el procés de negociacions el mapa 
que ha sortit de les eleccions basca i gallega, per primera 
vegada a l’estat espanyol totes les comunitats autònomes 
seran a les mans de partits d’àmbit espanyol. El PSOE 
governa Catalunya, les Illes i l’Aragó i el PP el País 
Valencià. El PSOE governarà Euskadi i el PP Navarra, les 
Canàries i Galícia. I la resta ja s’ho repartiran.

Aquest no és un fet anecdòtic. No havia passat mai des de 
la transició. Hi ha qui opina que és un fet circumstancial, 
però segurament no ho és tant. PSOE i PP, tan allunyats i 
crispats ells, coincideixen només en una cosa: que 
necessiten consolidar el projecte polític d’Espanya com a 
nació i que per a fer-ho els nacionalistes (els altres 
nacionalistes) són una anomalia a minimitzar i, si és 
possible, extirpar.

És aquesta una política que ve de lluny. El 5% per accedir 
a les Corts Valencianes o la prohibició de federar 
comunitats autònomes, fa trenta anys ja anaven en 
aquesta línia i ja mostraven que “ells” no tenen cap 
problema a forçar els límits de la legalitat per a aconseguir 
els seus objectius, tal com han fet ara amb la Llei de 
Partits. Anit van consumar per primera vegada el projecte, 
encara que ho van haver de fer expulsant de les urnes un 
10% del cens electoral basc. 

AMB LA 
CORBATA DE 
L’ESPERANÇA

MARTXELO OTAMENDI

El PSE-EE ha 
assolit el que 
pretenia amb la 
il·legalització de les 
llistes de l’esquerra 
abertzale: 
conformar un 
parlament on no es 
tindrà en compte 
una part de la 
pluralitat política i 
ideològica d’aquest 
país. No importa 
que, en 
conseqüència, el 
parlament 
esdevingui 
il·legítim. I no han 
dubtat a 
empresonar-ne els 
candidats.

Totes les anàlisis 
que es facin a partir 
d’ara hauran de 
tenir en compte 
aquest fet. Les 
pujades d’uns i els 
daltabaixos d’altres 
no es poden 
comprendre sense 
valorar, alhora, 
aquest element. I el 
PSE continua el 
camí encetat pel PP.
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El PSE-EE ha assolit el que pretenia amb la il·legalització de les llistes de l’esquerra 
abertzale: conformar un parlament on no es tindrà en compte una part de la pluralitat 
política i ideològica d’aquest país. No importa que, en conseqüència, el parlament 
esdevingui il·legítim. I no han dubtat a empresonar-ne els candidats.

Totes les anàlisis que es facin a partir d’ara hauran de tenir en compte aquest fet. Les 
pujades dels uns i els daltabaixos dels altres no es poden comprendre sense valorar, 
alhora, aquest element. I el PSE continua el camí encetat pel PP.

El PNB ha aconseguit bons resultats, molt bons. Anava sol i dècades de poder no han 
malmès la confiança de l’electorat. Però millor que els resultats del PNB són els 
d’Ibarretxe. S’hi jugava molt: a la societat i, sobretot, al si del partit. Però tot i així, els 
‘jeltzales’, els membres del PNB, s’han quedat sense la possibilitat de majoria, si és que 
les coses no canvien força aquestes properes dues setmanes.

Els resultats de Patxi López no han estat bons, perquè ha quedat lluny del guanyador, 
que és Ibarretxe. Falta encara recomptar els vots per correu i és possible que recuperi 
l’escó perdut en l’últim moment del recompte. Més que quantitativa, la diferència és 
qualitativa: i es notarà i valorarà en les converses i negociacions dels propers dies.

Ahir, Urkullu lluïa una corbata del color de l’esperança en el moment de fer les primeres 
valoracions públiques. Però el partit nacionalista necessitarà quelcom més que 
l’esperança per a capgirar la situació complicada i difícil que s’albira. 

A Madrid, el PNB és l’aliat més ferm de què disposa Zapatero, després que aquests 
darrers anys hagi perdut el suport de CiU, ERC, ICV i IU. Amb qui formarà majoria 
Zapatero els propers dos o tres anys si al PNB li prenen la presidència, tot i que els 
nacionalistes han quedat molt per davant en els resultats? Urkullu, tal com li pertoca al 
guanyador, ha anunciat que començarà de seguida les converses amb els líders de la 
resta de formacions. Però, com a mínim en el cas dels socialistes, més que amb el 
líders del País Basc, hauran de parlar –i encara més amb més força– amb els líders 
d’Espanya. Perquè d’aquests dependrà la darrera decisió. Els resultats de Galícia són 
dolents per al PSOE, però bons per a Patxi López, i aprofitables, en el decurs del pols 
que pugui tenir amb Zapatero. Els socialistes hauran de mostrar algun resultat positiu 
després d’aquest cap de setmana, i amb Galícia perduda… És per això que els resultats 
de Galícia són bons per als membres del partit que volen veure Patxi Lopez com a 
lehendakari.

El PNB sempre ha estat molt hàbil en la tècnica de les negociacions. Fa anys que hi està 
capficat. Però ho té ben difícil. Més difícil que mai. Però no impossible. Aquestes 
properes setmanes hauran d’esprémer al màxim la tècnica que han anat emprant per 
assolir acords amb qui tenia el poder a Madrid. Quan hi vagi, però, Urkullu haurà de 
canviar el color de la corbata.

· MARTXELO OTAMENDIAmb la corbata de l’esperança
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El vot conjunt a 
PSE, PP i UPyD ha 
estat el més 
beneficiat per la 
il·legalització de 
D3M. Comptant els 
vots d’aquest partit 
haurien aconseguit 
35 escons en 
comptes dels 38 
que tenen ara i no 
podrien sumar per 
a fer president 
Patxi López.

PSE 24 
PP 13 

UPyD 1

Nacionalistes 
espanyols

Nacionalistes 
bascos

FederalistesBatasuna

PNB 30 
Aralar 4 

EA 2

EB 1D3M ?

30 24

El vot basc 
nacionalista ha 
tendit a agrupar-
se al voltant del 
PNB i Aralar, que 
han aconseguit 
bons resultats. 
Eusko 
Alkartasuna, amb 
tot, ha pagat molt 
cara la seva 
pretensió d’anar 
en solitari.

Ezker Batua no 
ha resistit la crisi 
general que viu 
la coalició a tot 
l’estat i és 
possible que el 
seu suport als 
nacionalistes 
bascos li hagi 
passat també 
factura. Entra en 
una etapa de 
marginalitat que 
li serà difícil de 
gestionar.

El vot a D3M, la 
marca electoral 
de Batasuna en 
aquestes 
eleccions, ha 
estat inútil des 
del punt de vista 
dels resultats, 
però ha servit per 
a demostrar que 
una part gens 
negligible de 
l’electorat basc 
està disposat a 
resistir tant com 
sigui.
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PSE, PP i UPyD obtenen la 
majoria gràcies a la 
il·legalització
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El PNB ha guanyat les eleccions amb 30 diputats i una 
diferència de 6 escons i 80.000 vots respecte al PSE-EE. 
Però Juan Jose Ibarretxe no té garantida la majoria 
absoluta per a ser investit president, perquè els membres 
de la coalició –PNB, EA i Ezker Batua–  n’han obtingut 33. 
Ni tan sols afegint els quatre escons obtinguts per Aralar, 
tampoc no obtindria la majoria absoluta, perquè es 
quedarien amb una aritmètica de 37. 

PSE i PP, tanmateix, tampoc obtenen la majoria absoluta. 
Sumant els seus vots el dia de la investidura, es quedarien 
també en 37 diputats. De tota manera, si hi afegeixen el 
parlamentari obtingut pel partit UPyD, PSE i PP disposarien 
de la majoria necessària per designar Patxi López com a 
president. Tot i així, els vots per correu poden assignar 
encara un parlamentari més al PSE, perquè EA ha obtingut 
el segon diputat, a la circumscripció electoral d’Àlaba, per 
un escàs marge de 5 vots. Els vots de l’exterior poden fer 
que aquest escó balli i caigui finalment al PSE. En aquest 
cas, PSE i PP podran aconeguir la majoria absoluta sense 
haver de recórrer a UPyD.

PSE, PP i UPyD han obtingut aquesta majoria absoluta 
gràcies a la il·legalització de la plataforma electoral D3M. 
Els vots anul·lats han estat 100.924, un 8,84% del total. 
D’aquestes dades es desprèn que si D3M no hagués estat 
declarada il·legal, li haurien correspost 7 escons al 
Parlament. Quatre anys enrere, EHAK va obtenir 150.600 
vots i 9 actes parlamentàries. La participació ha estat del 
65%, quatre punts per sota de les darreres eleccions 
autonòmiques.

El PNB, tanmateix, ha guanyat les eleccions tant en vot 
absolut com en nombre de representants. Ha obtingut més 
de 396. 000 vots (una pujada de prop de 40.000) i és la 
primera força a Guipúscoa i Biscaia. A Àlaba empata en 
nombre d’escons amb el PSE: tots dos han obtingut 8 

· EDURNE BEGIRISTAIN

EUSKADI LA CRÒNICA
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diputats, malgrat que el socialistes han recollit mil vots més. A més, fa quatre anys PNB 
i EA concorrien plegats en coalició i van obtenir 29 parlamentaris. El PNB ha millorat 
aquesta xifra presentant-se en solitari.

El PSE-EE ha esdevingut la segona força i ha augmentat tant el nombre de vots com el 
de diputats respecte a les darreres eleccions: 24 escons, 6 diputats més que els 18 que 
tenia. La tercera força és el PP amb 13 escons, tot i perdre’n dos respecte al 2008, i la 
quarta Aralar, amb 4 diputats, que només en tenia un a la darrera legislatura. EA s’ha 
quedat amb 2 escons i Ezker Batua i UPyD n’obtenen un cadascun. El PSE ha millorat 
els resultats als tres territoris bascos, on la formació de Patxi López ha obtingut els 
millors resultats mai aconseguits en unes eleccions a la cambra basca: un 30,71%, amb 
315.893 vots.

El gran derrotat de les eleccions ha estat EA. La desfeta s’ha traduït en només dos 
escons, un per Guipúscoa i un altre per Àlaba, que encara el pot perdre després del 
recompte del vot exterior. Fa quatre anys va aconseguir 7 diputats anant en coalició 
amb el PNB. La formació d’Unai Ziarreta ha pagat molt car presentar-se en solitari. 
Ziarreta, que era cap de llista per Biscaia i no ha obtingut cap representant en aquesta 
demarcació, ja ha posat el càrrec a disposició del partit. 

Aralar ha estat l’altra cara de la moneda. Ha estat el partit que més ha pujat dels que 
s’han presentat, en multiplicar per quatre els resultats respecte al 2005. Ha passat d’un 
diputat a quatre: dos per Guipúscoa, un per Biscaia i un altre per Àlaba. A més, ha 
duplicat el nombre de vots.

El PP ha baixat i ha perdut dos escons, en passar de 15 diputats a 13. Ha perdut un 
diputat a Biscaia i un altre a Àlaba i, tot i perdre vots, a Guipúscoa ha mantingut el 
nombre de representants. EB ha perdut vots i ha obtingut un sol diputat per Guipúscoa: 
el partit de Javier Madrazo no ha pogut mantenir els tres escons obtinguts ara fa quatre 
anys. 

La UPyD de Rosa Diez ha aconseguit l’objectiu d’entrar al Parlament, amb  22.002 vots. 
El seu únic escó l’ha obtingut a Àlaba. Aquesta formació té la clau per investir president 
Patxi López. Si els vots de l’exterior no modifiquen l’escenari, restarà a les seves mans 
trencar l’empat entre els dos blocs.
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La primera dada significativa és la participació. Tot i que fruit de la il·legalització, la 
lehendakaritza estava més disputada que mai, la participació ha baixat respecte a fa 
quatre anys (ben bé 100.000 persones menys). La victòria de Juan José Ibarretxe i 
el PNB ha estat clara, tant en vots com en diputats. Li ha tret un avantatge clar a la 
segona força, el PSE-EE, però no en té prou per repetir de president. La majoria 
absoluta s’ha quedat a l’altra banda, en mans del PSE-EE, PP i UPyD. I Patxi López 
ha deixat clar que intentarà validar aquesta majoria per a ser president; malgrat 
que ha perdut, ja ha notificat que intentarà canviar la propietat del comandament 
autonòmic. Sense una base sòlida. Sobre una base falsa. 

Si Patxi López presenta la candidatura, pot obtenir la presidència amb el suport 
gratuït de PP i UPyD. Després pot intentar governar en minoria, des del centre i amb 
acords puntuals amb qui calgui. Però aquesta situació serà inestable. Més encara 
amb el conflicte polític i armat latent. 

És evident que si Patxi López ho aconsegueix, això comportarà canvis. Com ara la 
necessitat de reconstruir el món abertzale. De tota manera, en aquest escenari i 
amb els resultats d’ahir, el PNB farà tot el possible per no quedar fora de la 
presidència, tot i saber que l’esforç pot ser en va. Però ho intentarà.

Potser hi ha canvi de govern, sí, però en la radiografia electoral no hi ha cap canvi 
de fons. Els blocs continuen igual. Tots dos hi perden i la corelació de forces 
continua molt semblant. Els daltabaixos només han estat dins dels mateixos blocs. 
Per una banda, PNB-EA-EB-Aralar han perdut ben bé 30.000 vots. Molt 
probablement, el PNB ha atret molts dels possibles votants d’EA, i deixa en una 
situació força preocupant la formació d’Unai Ziarreta. Tal vegada, EA conclourà que 
no ha estat un moment adequat per fer una aposta sobiranista. Ezker Batua ha 
perdut 28.889 vots i aquesta pèrdua només accentuarà la crisi que ja vivia. Aralar, 
en canvi, ha causat la sorpresa amb 62.214 vots i dóna solidesa al seu projecte. 
Però sense aconseguir tenir la clau del Parlament. 

El bloc PSE-PP ha perdut aproximadament uns 15.000 vots. Això es tradueix que, en 
el fons, el que guanya el PSE-EE ho perd el PP, i no han obtingut cap nou espai.

Si l’esquerra abertzale no fos fora de la llei, tornaria a tenir la clau del Parlament. 
Com ja va passar el 2005. S’han comptat 100.924 vots nuls. Aquesta xifra queda 
lluny dels 150.644 vots obtinguts per EHAK, però si tenim en compte les condicions 
que les il·legalitzacions i la pressió policíaca han creat, tots aquests vots adquireixen 
un valor molt important.

El canvi, sobre una base falsa · Pello Urzelai

EUSKADI L’OPINIÓ
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GALÍCIA     LA CRÒNICA
El Partit Popular torna a São 
Caetano avalat per una allau
de vots · VIEIROS

La victòria del PPdeG és inapel·lable. Alberto Núñez Feijoo 
ha assolit el que semblava impossible fins fa poques 
setmanes: arribar a la majoria absoluta. El polític 
conservador ha fet història en tornar a São Caetano només 
quatre anys després de perdre el poder. L’abast de la 
derrota del bipartit es fa més clar si es considera que el 
PPdeG és la força més votada en totes les comarques de 
Galícia, excepte a Fonsagrada. No hi va haver diferències 
entre les zones urbanes i rurals. Les grans ciutats, amb 
Vigo i A Corunha al capdavant, han encapçalat una victòria 
homogènia a tot el país. 

Una de les idees preconcebudes que van saltar en l’aire 
aquest diumenge va ser la de la participació. Tots els 
analistes afirmaven que una alta participació afavoriria 
l’esquerra, però la realitat ha estat molt diferent. La major 
participació de la història gallega (70,2%) ha beneficiat 
clarament els "populars". Amb més del 98% dels vots 
escrutats, les dades són convincents: el PPdeG aconsegueix 
39 diputats (47,10%); PSdeG, 24 diputats (29,91%) i BNG, 
12 (16,58%). El partit de Rosa Diez, UPyD, passa a ser la 
quarta força amb poc més de l’1,4% del total de vots. A 
poca distància Terra Galega esdevé el cinquè partit del país 
(1,1%). 

Desesperació al bipartit i eufòria al PP 

Els nervis a les files de PSdeG i BNG eren evidents des de 
diumenge a primera hora del matí. Les enquestes a peu 
d’urna eren molt perjudicials per als seus interessos: el 
PPdeG acaronava la majoria absoluta, i res semblava poder 
aturar-lo. A la tarda, amb l'espectacular augment en la 
participació, va tornar l’esperança. Els socialistes estaven 
convençuts que una alta participació dels ciutadans 
apuntalaria el bipartit. El temps ha mostrat que aquestes 
prediccions estaven equivocades. 

I ben aviat van començar a aparèixer tots els dubtes a les 
cares de socialistes i nacionalistes. A quarts de deu del 
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GALÍCIA
vespre ja gairebé ningú 
no esperava el miracle. 
Era evident que Galícia 
preferia el Partit Popular 
al bipartit PSdeG-BNG.

I al mateix temps 
l’eufòria es 
desencadenava a San 
Lázaro, la seu del PP, on 
ben aviat van començar 
a arribar simpatitzants 
feliços d’haver 
recuperat la principal 
institució del país. Eren 
conscients que tenien a 
tocar de la mà una 
victòria que a molts els 
feia recordar aquella 
màquina invencible de 
guanyar eleccions que 
va ser el PP els anys 
1990.

Feijoo va entrar a la política de la mà de Xosé Manuel Romay 
Becaría, de qui va ser secretari general a la conselleria de Salut. 
Romay se’l va emportar a Madrid, al govern d’Aznar, on va ser 
director de l’Insalud i després de Correus. 

Va tornar a la política gallega el 2003 quan Fraga li va oferir la 
conselleria de  Política Territorial, Obres Públiques i Habitatge. 
Un any després va ser nomenat vice-president de la Junta. 
Aquest nomenament va ser insòlit perquè l’assenyalava com a 
successor.

A la campanya del 2005 Núñez Feijoo va encapçalar la llista del 
PP de Pontevedra i, de fet, esdevingué la cara pública més 
coneguda del partit, participant en els debats amb els altres 
partits, en el quals Fraga no va voler assistir. Després de la 
derrota de juny de 2005 Feijoo va competir amb Xosé Cuíña, 
Xosé Manuel Barreiro i Henrique López Veiga pel lideratge de 
PP de Galícia, que finalment va aconseguir.

El nou president.
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Socialistes i populars han estat 
incapaços de treure profit de la seva 
presència durant quatre anys al govern 
gallec. Un sol escó els havia portat a la 
presidència de la Junta, però ara l’han 
perdut. De fet, cadascun dels dos partits 
ha perdut un escó. 

Els socialistes per Pontevedra i els 
nacionalistes per A Corunha. La 
possibilitat que el BNG aconseguís un 
altre escó per Lugo, que havia estat 
invocada com a màxima esperança per a 
la reedició del govern d’esquerres, no es 
va concretar en cap moment. Els 
nacionalistes comptaven amb la 
presència en aquesta circumscripció del 
conseller Fernando Blanco, un dels més 
ben valorats, però tot i que el BNG ha 
millorat el percentatge, ha perdut vots 
en termes reals.

24 39

La victòria del PP, contra allò que diu el 
tòpic, s’ha basat en la recuperació del 
vot a les ciutats, més que no en la 
fortalesa del vot del PP al món rural. A A 
Corunha el PP li ha robat un escó al 
BNG, precisament en la circumscripció 
més urbana i menys rural, i a 
Pontevedra n’ha aconseguit un que 
pertanyia fins ara al PSdeG. En aquesta 
circumscripció, Vigo, la ciutat més gran 
del país, ha fet confiança als populars, 
que han augmentat en un 5% el 
percentatge de vot aconseguit fa quatre 
anys.

A la resta del país els populars només ha 
calgut que resistissin, concentrant-se de 
manera especial a mantenir els seus 
resultats a Lugo, on el BNG competia per 
aconseguir un escó que hauria pogut 
marcar la diferència.
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Partal, Maresma i Associats SL
Tàpies, 2 Barcelona 08001· Telèfon: 932 276 630 

redaccio@vilaweb.cat

El diari dels 
bascos

La referència 
gallega

Informació
de tots i
per a tots

www.berria.info www.vieiros.com

Berria és l’únic diari que es 
publica en èuscar. Nascut 
després del tancament 
d’Egunkaria i basant-se en 
la mateixa redacció, Berria 
ha esdevingut el gran diari 
modern i contemporani 
dels bascos. Respectat a 
tot arreu per la seva 
independència editorial i 
per la qualitat de la seva 
informació. El seu director 
és Martxelo Otamendi.

Vieiros va néixer el febrer 
del 1996 com una de les 
primeres webs en gallec i 
una de les referències de 
l’incipient periodisme 
digital. La renovació 
constant del seu model 
informatiu ha anat 
paral·lela amb VilaWeb i 
entre tots dos mitjans hi 
ha una llarga relació de 
col·laboració i intercanvi 
d’experiències. El seu 
director és Ramon Vilar.

Al llarg de la campanya 
electoral VilaWeb ha 
col·laborat 
informativament amb 
Vieiros i Berria.

De manera especial es 
van fer dos debats en 
línia amb els seus 
directors, on els lectors 
de VilaWeb va poder 
conèixer de primera mà 
com estava anant la 
campanya als seus 
respectius països.

VilaWeb agraeix la col·laboració dels periodistes de Berria i Vieiros, i a la de l’Euskal Etxea de Barcelona per les traduccions.

http://www.berria.info
http://www.berria.info
http://www.berria.info
http://www.berria.info

