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Diuen que el Govern no va guanyar (moralment). I Elena Salgado no va 

convèncer. Cada u es consola com pot, però José Luis Rodríguez 

Zapatero va tenir una victòria clau. La devolució dels pressupostos 

implicava una crisi política que portava a l’avançament electoral. I el 

discurs de Salgado va ser consistent. Sobre el fons ningú li va replicar. 

El PP només va usar el debat per atacar Zapatero, que viu el seu pitjor 

moment (per la seva pròpia culpa) des del 2004.  

 

Però el PNB, amb sis diputats, va tornar a ser l’àrbitre davant CiU (10 

diputats) i ERC (tres), que van votar juntes i en confluència amb el PP. 

¿Per què va salvar el PNB el PSOE, que fa poc el va fer fora del Govern 

basc tot i ser la força més votada? 

 

CiU i ERC diuen que perquè li interessa. És clar. ¿Però, per què? Primer 

perquè han obtingut una cosa que el PNB, el PSE i el PP basc creuen 

bona per a Euskadi i que Madrid no acceptava. Però el PNB també creu 

que no va enlloc afegint una crisi política a la crisi econòmica. ¿Què pot 

esperar d’unes eleccions anticipades? ¿Que guanyi Zapatero sense 

majoria? Seria tornar al que ja hi ha. I es perdrien molts mesos. ¿Que 

guanyi Rajoy? El PNB no hi veu avantatges. Si passa, ja negociarà. 

 

¿Per què vota CiU diferent del PNB? Primer, creu que no governa a 

Catalunya perquè ZP no va imposar a Montil la la gran coalició. Segon, 

prioritza la seva creença que els pressupostos són dolents i, al revés que 



el PNB, acaricia les eleccions anticipades. Potser creu que li donarien més 

joc i no exclou un altre Majestic amb Rajoy. És legítim, però no casa 

amb la prioritat que Mas i Duran donen a afrontar ja la crisi. Tercer, 

perquè vol anar a les eleccions catalanes sense cap compromís amb 

Zapatero. Respectable. Però és curiós que el PNB no tingui manies. Els 

bascos creuen que un Zapatero feble està obligat a pagar un alt preu 

pel seu suport. És la teoria roquista que ara CiU ha abandonat. 

¿Frustració o radicalitat per haver perdut el Govern? No, al PNB li va 

passar el mateix. Però el PNB creu que perdre Euskadi el força a ser 

decisiu a Madrid. CiU creu que, al perdre a Catalunya, ha de mostrar mal 

humor a Espanya.  

 

Parlem d’ERC. Des que va dir no a l’Estatut –amb el PP– va renunciar, 

potser sense saber-ho, a la primera divisió. Creu, amb raó, que si vota 

amb Zapatero CiU la crucificarà i l’acusarà de botiflera. I que ZP està 

més disposat a donar el blindatge del concert al PNB que l’aeroport a 

ERC. En el fons desitgen mans lliures per cridar independència en les 

eleccions catalanes. Creuen que el pacte a Madrid els comporta més 

xiulets que beneficis. I pèrdua d’imatge.  

 

CiU i ERC pensen esgarrapar-se diputats en les eleccions catalanes de la 

tardor vinent. I competeixen a treure pit davant Zapatero. Mentrestant, 

el PNB pacta i en treu profit. 

 


