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La campanya per a les eleccions basques i gallegues del dia 1 de març 

vinent assolirà la velocitat de creuer aquest cap de setmana quan, amb 

els candidats autonòmics, entri en joc el president del Govern, José Luis 

Rodríguez Zapatero, i el líder del principal partit de l'oposició, Mariano 

Rajoy. Seria, no obstant, injust deixar-se portar per la inèrcia centralista i 

limitar les dues convocatòries electorals a un pols entre els dos grans 

partits estatals. És veritat que Zapatero i Rajoy s'hi juguen molt l'1-M, 

especialment aquest últim, però per als ciutadans bascos i gallecs, que 

són els que d'aquí a 15 dies votaran, el que es decideix és una cosa 

encara més important: qui exercirà els pròxims quatre anys 

l'extraordinari nivell d'autogovern que, per sort, tenen les dues 

comunitats. 

 

A Euskadi es dilucida ni més ni menys que la possibilitat que per primera 

vegada en 29 anys hi hagi un lehendakari que no sigui del PNB. Les 

enquestes assenyalen, per primera vegada, que el sorpasso és possible, 

és a dir, que els socialistes del PSE, amb Patxi López al capdavant, tenen 

possibilitats de desallotjar Ibarretxe d'Ajuria Enea. Però contra els 

sondejos, que encara col·loquen el PNB al davant, hi juga aquesta 

vegada la novetat que l'esquerra abertzale, els hereus de Batasuna, no 

poden concórrer per primer cop a unes eleccions autonòmiques. Què 

faran les desenes de milers de bascos que han anat votant forces que no 

condemnen ETA o que mantenen complicitats amb la banda terrorista és 

una incògnita per a tots, incloent-hi els analistes de la intenció de vot. 

Però hi ha una altra incògnita encara més gran, que centrarà el debat els 



pròxims dies: ¿què farà el PSE si, tal com pronostica l'última enquesta 

del CIS, pot governar amb el suport del PP? 

 

A Galícia, en canvi, no hi ha dubtes sobre coalicions de govern. O el PP 

obté la majoria absoluta, o els socialistes mantindran el poder amb els 

nacionalistes del BNG. Ara bé, el desgast que per al partit de l'actual 

president, Emilio Pérez Touriño, està comportant la crisi econòmica pot 

produir un tomb a favor del PP. Alberto Núñez Feijóo, un polític hàbil, 

que no ha dubtat a desempallegar-se d'un candidat enxampat en falta 

per un assumpte fiscal, amenaça la coalició de socialistes i nacionalistes. 

Aquí, més que a Euskadi, es veurà si hi ha un efecte Rajoy, és a dir, si el 

líder de la dreta espanyola arrossega una part extra de l'electorat a la 

seva terra gallega. 

 


