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La tantes vegades qualificada d'històrica investidura de Patxi López com 

a lehendakari va tenir ahir a la tarda, com a traca final, l'anunci de 

l'abandonament de la política per part de Juan José Ibarretxe, l'anterior 

president basc. Estava cantat que qui va ser cap del Govern d'Euskadi 

durant 10 anys --va ser elegit en les eleccions de l'octubre de 1998-- no 

continuaria escalfant els bancs de l'oposició en aquesta legislatura. Però 

va aprofitar el seu últim torn en el debat d'ahir per fer l'anunci i robar així 

els titulars de premsa al seu rival i nou lehendakari, el socialista Patxi 

López. 

 

Si aquesta era una intenció premeditada --una cosa gens menyspreable 

atès el mal perdre que va mostrar el PNB després de les eleccions de l'1-

M--, quedarà com un estratagema més de la política petita davant del fet 

rellevant que, per primera vegada en la seva història moderna, el País 

Basc tindrà un president no nacionalista. López va ser investit pel 

Parlament basc, com s'esperava, amb els 25 vots del seu partit, el PSE, 

els 13 del PP i un d'UPD (el partit de Rosa Díez), que van derrotar la 

principal força nacionalista, el PNB (30 escons), els seus antics aliats del 

tripartit i Aralar. 

 

En el debat celebrat ahir a la Cambra de Vitòria, el nou lehendakari va 

mostrar un to dialogant i, tot i l'obvi condicionant de governar amb els 

vots del PP, va allargar la mà als bancs nacionalistes. Però, des d'allà, tal 

com s'esperava, només va rebre retrets. Poques vegades com ahir ha 

quedat més clar en un debat polític el vell eslògan amb mi o contra mi. 

López no trobarà ni la més mínima concessió per part del nacionalisme. 



Els radicals l'esperen a la cantonada amb una vaga general. I els 

moderats insisteixen a deslegitimar el nou president amb arguments 

d'escassa consistència democràtica i de sobres comentats. 

 

El que és previsible ara és que el dia a dia de la política, com a màxim, 

amb una greu crisi econòmica a sobre, apagui els focs artificials 

d'aquests dies. O, com a mínim, moderi el discurs apocalíptic que ha 

llançat el PNB amb la intenció de donar moral a la seva tropa. Per més 

qualificatius que vulguem posar a la sessió d'ahir, l'Administració basca 

continuarà funcionant, com ho han fet totes allà on s'han produït 

alternances de poder. Del que es tracta ara és que el lehendakari l'encerti 

amb les seves polítiques contra ETA, la crisi i a favor d'una convivència 

més bona entre els bascos. 

 


