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Partit pel mig, amb una part que accepta els resultats i una altra que els 

rebutja, enmig d'una cascada d'acusacions de frau i de crides a la revolta 

dels militants. Així va acabar ahir l'elecció de la màxima dirigent del Partit 

Socialista francès (PS). 

 

El pitjor pronòstic s'ha complert i l'alcaldessa de Lilla, Martine Aubry. a 

qui la direcció socialista atorga la victòria per 42 vots entre 134.784 

sufragis vàlids, encapçalarà, si no hi ha marxa enrere, un partit dividit en 

dos bàndols irreconciliables, allunyat del poder nacional des de fa 15 

anys, desestabilitzat per Nicolas Sarkozy i incapaç de muntar una 

oposició creïble. 

 

Les dues candidates, Aubry i l'exaspirant a l'Elisi Ségolène Royal, van 

comentar ahir els resultats després d'una angoixant nit de confusió i 

enfrontaments. A les sis del matí, el PS va anunciar que Aubry havia 

obtingut 67.413 vots (50,02%) i Royal 67.371 (49,98%), amb un 

58,87% de participació. 

 

 

 



PETICIÓ D'UNITAT 

Aubry va llegir a les sis de la tarda una declaració en què va dir que serà 

la primera secretària de tots els militants i va adquirir tres compromisos: 

unir el partit, renovar-lo i posar-lo en marxa per fer oposició a Sarkozy. Al 

telenotícies de TF-1, Royal es va mostrar prudent. Va criticar Aubry per 

haver-se "autoproclamat" vencedora abans de la convalidació dels 

resultats, va censurar el front organitzat al partit contra seu, malgrat 

que la seva moció va ser la més votada, però va descartar abandonar el 

PS, per al qual va reclamar un "vot just, controlat i incontestable". 

Davant del que ha passat, "la responsabilitat de totes dues és demanar 

que es torni a votar", va dir. 

 

Els seus partidaris van ser més contundents. Es van passar la matinada i 

el dia d'ahir denunciant "fraus" i "trampes" en la votació i anunciant que 

utilitzaran tots els mitjans jurídics i polítics per impugnar els resultats. El 

més expressiu va ser el diputat Manuel Valls, que, a la cadena France 2, 

va arribar a incitar a la rebel.lió interna. "Faig una crida a una revolta dels 

militants", va dir després de repetir que els havien "robat la victòria". 

"L'única manera de sortir de la crisi i de renovar el PS és tornar a votar", 

va assegurar. 

 

INTERCANVI D'ACUSACIONS 

El bàndol de Royal sospita de frau a la federació del Nord, feu d'Aubry, i 

a la de Seine-Maritime, plaça forta de Laurent Fabius (aliat de l'alcaldessa 

de Lilla). En aquestes federacions Royal va tenir uns resultats 

anormalment baixos. El bàndol d'Aubry replica que els interventors de 

Royal van aprovar les actes i llança sospites al seu torn sobre els 

resultats a Les Boques del Roine (Marsella) i Hérault, feus de l'exaspirant 



a l'Elisi. La federació de Moselle va reconèixer ahir un error de 12 vots en 

perjudici de Royal. 

 

El primer secretari sortint, François Hollande, va convocar per dimarts un 

Consell Nacional per convalidar els resultats després que una comissió 

examini demà les denúncies d'irregularitats. 

 

La dreta, mentrestant, contempla l'espectacle amb alegria. El PS és Can 

Seixanta, va dir un portaveu de Sarkozy. 


