
El	  Botànic,	  flor	  d’un	  dia?	  
	  
L’any	  que	  està	  a	  punt	  de	  començar	  es	  presenta	  apassionant	  periodísticament	  parlant.	  
Dissipat	  el	  dubte	  d’un	  hipotètic	  avançament	  electoral	  al	  País	  Valencià,	  tot	  indica	  que	  el	  
darrer	  cap	  de	  setmana	  de	  maig	  els	  valencians	  i	  les	  valencianes	  serem	  cridats	  a	  les	  
urnes	  per	  decidir	  si	  donem	  continuitat	  al	  govern	  valencianista	  i	  progressista	  del	  Botànic	  
o	  si,	  per	  contra,	  virem	  cap	  a	  la	  dreta.	  És	  bon	  moment,	  doncs,	  per	  seure	  a	  avaluar	  el	  que	  
ha	  donat	  de	  si	  aquesta	  legislatura	  i	  avançar	  possibles	  escenaris	  electorals.	  	  
A	  nivel	  de	  legislatura,	  caldria	  dir	  en	  primer	  lloc	  que	  l’existència	  del	  Botànic	  ha	  estat	  
més	  plàcida	  que	  no	  es	  previa	  quan	  l’11	  de	  juny	  Ximo	  Puig,	  Mónica	  Oltra	  i	  Antonio	  
Montiel	  van	  donar	  carta	  de	  naixement	  al	  primer	  govern	  de	  coalició.	  La	  manca	  de	  
tradició	  pactista	  a	  casa	  nostra	  i	  el	  costum	  de	  governs	  monocolors	  van	  dur	  una	  part	  de	  
l’opinió	  pública	  -‐molta	  gent	  de	  dretes,	  però	  també	  d’esquerres-‐	  a	  augurar	  una	  
coexistència	  efímera,	  com	  aquella	  del	  govern	  socialista	  d’Emilio	  Pérez	  Touriño	  en	  la	  
conservadora	  Galícia.	  Tanmateix,	  l’invent	  ha	  estat	  més	  estable	  que	  no	  es	  preveia.	  Hi	  ha	  
hagut	  tibantors	  que	  no	  es	  poden	  passar	  per	  alt	  (pràcticament	  cap	  Conselleria	  no	  s’ha	  
lliurat	  d’espisodis	  d’aquesta	  mena,	  amb	  major	  o	  menor	  intensistat)	  i	  algunes	  lluites	  
d’ego	  amb	  tocs	  infantils	  que	  han	  resultat	  ben	  rídicules.	  Però,	  en	  el	  global,	  la	  
convivencia	  ha	  estat	  molt	  més	  fructífera	  que	  no	  es	  preveia.	  Aquest	  no	  ha	  estat	  el	  
‘govern	  del	  Titànic’,	  per	  més	  que	  Isabel	  Bonig	  s’haja	  entestat	  a	  repetir	  aquesta	  
etiqueta.	  	  	  
Caldria	  afegir,	  a	  aquest	  respecte,	  que	  el	  Botànic	  no	  ha	  tingut	  al	  seu	  davant	  una	  
oposición	  solvent.	  De	  fet,	  en	  algun	  moment	  de	  la	  legislatura,	  ha	  estat	  Podem	  qui	  més	  
ha	  fet	  per	  posar	  contra	  les	  cordes	  a	  socialistes	  i	  valencianistes.	  El	  Partit	  Popular	  ha	  
maldat	  per	  reconstruir-‐se	  després	  d’una	  desfeta	  històrica.	  Els	  conservadors	  van	  quedar	  
en	  estat	  de	  shock	  després	  de	  vint	  anys	  consecutius	  en	  el	  poder	  i	  van	  patir	  una	  espècie	  
d’estrès	  post-‐traumàtic	  durant	  la	  primera	  meitat	  de	  la	  legislatura.	  El	  regitzell	  de	  casos	  
judicials	  que	  els	  persegueix	  per	  la	  seua	  gestió	  al	  capdavant	  del	  Consell,	  diputacions	  i	  
ajuntaments,	  tampoc	  no	  els	  ha	  ajudat	  gaire.	  	  
Tampoc	  Ciutadans	  ha	  tingut	  una	  actuació	  molt	  reeixida	  a	  les	  Corts,	  a	  pesar	  d’haver	  
entrat	  a	  l’hemicicle	  amb	  una	  força	  electoral	  incontestable:	  13	  diputats	  en	  les	  primeres	  
eleccions	  autonòmiques	  a	  les	  què	  es	  presentaven.	  El	  partit	  taronja	  ha	  canviat	  en	  tres	  
ocasions	  de	  síndic	  i	  quatre	  dels	  seus	  diputats	  han	  deixat	  el	  partit	  i	  s’han	  passat	  al	  grup	  
de	  no	  adscrits	  per	  discrepàncies	  molt	  severes	  amb	  la	  cúpula	  de	  la	  formació.	  	  Alguns,	  
fins	  i	  tot,	  han	  acabat	  fent	  discursos	  de	  tint	  valencianista,	  en	  un	  episodi	  de	  travestisme	  
parlamentari	  digne	  d’anàlisi.	  En	  un	  context	  de	  debilitament	  del	  PP,	  Ciutadans	  ha	  estat	  
incapaç	  de	  plantar	  batalla	  i	  esdevindre	  el	  partit	  d’oposició	  de	  referència.	  	  
I	  amb	  tot	  i	  amb	  això,	  els	  i	  les	  estrategues	  del	  Palau	  de	  la	  Generalitat	  tenen	  raons	  per	  
estar	  preocupats.	  La	  irrupció	  de	  Vox	  a	  les	  eleccions	  andaluses	  ha	  posat	  en	  alerta	  
tothom.	  El	  partit	  d’ultradreta,	  residual	  fins	  fa	  no	  gaire,	  ha	  fet	  saltar	  pels	  aires	  totes	  les	  
travesses	  electorals	  de	  cara	  al	  pròxim	  mes	  de	  maig.	  És	  obvi	  que	  el	  País	  Valencià	  no	  és	  
Andalusia	  (allà	  el	  PSOE	  arrossegava	  el	  cansament	  propi	  de	  36	  anys	  de	  govern)	  però	  a	  
hores	  d’ara	  molts	  són	  els	  qui	  temen	  que	  el	  partit	  de	  Santiago	  Abascal	  acabe	  saltant	  la	  
tanca	  del	  5%	  de	  les	  Corts	  i	  esdevinga	  una	  força	  decisiva	  per	  determinar	  l’aritmètica	  
electoral.	  En	  un	  context	  de	  baixa	  participació	  com	  el	  d’Andalusia,	  qualsevol	  escenari	  és	  
possible.	  	  



Perquè	  si	  bé	  ni	  Ciutadans	  ni	  Partit	  Popular	  no	  han	  tingut	  un	  paper	  molt	  reeixit	  aquests	  
darrers	  tres	  anys	  i	  mig,	  continúen	  aglutinant	  una	  part	  del	  vot	  sociològicament	  escorat	  a	  
la	  dreta.	  El	  partit	  taronja,	  a	  més,	  tot	  i	  els	  seus	  problemes	  orgànics	  interns	  (no	  hi	  ha	  
ajuntament	  on	  no	  haja	  tingut	  baixes	  durant	  la	  legislatura)	  compta	  amb	  l’ascendent	  
d’Albert	  Rivera	  com	  a	  reclam.	  L’atractiu	  electoral	  de	  Rivera	  es	  veurà	  reforçat	  per	  Toni	  
Cantó.	  Si	  no	  hi	  ha	  cap	  imprevist	  d’última	  hora,	  l’ex	  actor	  esdevindrà	  cap	  de	  cartell	  a	  les	  
eleccions	  autonòmiques	  del	  País	  Valencià.	  La	  batalla	  per	  l’hegemonia	  de	  la	  dreta	  
promet	  ser	  cruenta	  i	  les	  soflames	  i	  exabruptes	  contra	  la	  suposada	  amenaça	  
pancatalanista	  part	  del	  menú	  diari.	  Ni	  PP	  ni	  Ciudadanos	  han	  deixat	  d’insistir-‐hi	  des	  de	  
la	  tribuna	  parlamentària	  i	  és	  previsible	  que,	  amb	  la	  respiració	  de	  Vox	  en	  el	  bascoll,	  els	  
missatges	  en	  aquesta	  línia	  s’aguditzen.	  	  
Al	  Botànic	  li	  queda	  l’opció	  d’abstraure’s	  d’aquesta	  batalla	  argumental	  i	  presentar	  
davant	  l’electorat	  les	  credencials	  que	  representen	  quatre	  anys	  de	  gestió	  solvent.	  La	  
primera	  –pot	  ser	  més	  important,	  per	  invisible–	  ha	  estat	  el	  fet	  d’haver	  alçat	  la	  hipoteca	  
reputacional	  que	  va	  deixar	  el	  PP	  després	  d’anys	  de	  casos	  de	  corrupción	  vinculats	  a	  la	  
política.	  En	  segon	  lloc,	  si	  bé	  no	  s’ha	  arribat	  tan	  lluny	  com	  van	  prometre,	  el	  canvi	  de	  
prioritats,	  sobretot	  en	  allò	  referent	  a	  la	  dotació	  dels	  serveis	  públics,	  és	  innegable.	  La	  
reversió	  del	  model	  hospitalari	  d’Alzira;	  el	  descens	  de	  la	  ràtio	  per	  aula;	  l’agilització	  dels	  
serveis	  socials;	  o	  el	  reforç	  de	  les	  polítiques	  de	  lluita	  contra	  la	  violència	  masclista	  en	  
serien	  bons	  exemples.	  Tanmateix,	  la	  Generalitat	  s’ha	  topat	  contra	  una	  realitat	  que	  no	  
s’esperava:	  una	  administració	  mal	  dotada	  en	  personal	  i	  uns	  procediments	  burocràtics	  
que	  allarguen	  qualsevol	  iniciativa	  ad	  eternum.	  	  
Siga	  com	  siga,	  al	  Botànic	  li	  tocarà	  també	  mobilitzar	  a	  aquells	  que,	  des	  de	  la	  militància	  
més	  valencianista,	  han	  vist	  en	  el	  bipartit	  una	  gestió	  massa	  tèbia	  i	  contemplativa.	  La	  Llei	  
de	  Plurilingüisme	  -‐que	  la	  Generalitat	  va	  haver	  de	  retocar	  a	  causa	  dels	  pronunciament	  
judicials-‐	  no	  acontenta,	  ni	  de	  lluny,	  als	  qui	  volen	  una	  sistema	  educatiu	  que	  garantitze	  la	  
competència	  lingüística	  en	  la	  llengua	  pròpia;	  el	  requisit	  lingüístic	  continua	  dormint	  el	  
somni	  dels	  justos;	  la	  comarcalització	  ha	  acabat	  aigualint-‐se	  en	  una	  Llei	  de	  
Mancomunitats	  que	  ni	  tan	  sols	  no	  és	  segur	  que	  s’aprove	  abans	  que	  acabe	  la	  
legislatura;	  i	  si	  bé	  À	  Punt	  ha	  vingut	  a	  omplir	  el	  buit	  comunicatiu	  que	  tenia	  el	  País	  
Valencià,	  ningú	  ha	  donat	  encara	  una	  explicació	  solvent	  de	  perquè	  TV3	  no	  es	  sintonitza	  
al	  sud	  del	  Sénia.	  	  	  
Fet	  i	  fet,	  ni	  a	  PSPV-‐PSOE	  ni	  a	  Compromís	  ni	  a	  Podem	  els	  interessa	  anar	  a	  una	  campanya	  
electoral	  a	  matadegolla	  entre	  ells.	  La	  possibilitat	  hi	  era	  abans	  que	  entrara	  en	  escena	  
Vox.	  De	  fet,	  els	  missatges	  creuats,	  sobretot	  entre	  socialistes	  i	  valencianistes,	  havien	  
esdevingut	  una	  constant	  les	  darreres	  setmanes.	  Hi	  havia	  en	  joc	  l’hegemonia	  en	  la	  
banda	  progresista	  i	  a	  Compromís	  ja	  li	  anava	  bé,	  electoralment	  parlant,	  que	  el	  govern	  
de	  Pedro	  Sánchez	  no	  aprovara	  un	  nou	  model	  de	  finançament.	  Als	  valencianistes	  
aquella	  negativa	  els	  posava	  en	  safata	  de	  plata	  la	  crítica	  als	  seus	  companys	  de	  govern	  i	  
la	  possibilitat	  d’erigir-‐se	  en	  els	  autèntics	  “defensors	  dels	  interessos	  valencians”.	  Des	  
del	  2	  de	  desembre,	  però,	  hi	  ha	  una	  mena	  d’armistici	  electoral	  entre	  els	  partits	  que	  
sostenen	  el	  Consell.	  La	  batalla	  per	  l’hegemonia	  de	  l’esquerra	  ha	  passat	  a	  un	  segon	  
plànol	  i	  els	  estrategues	  d’una	  i	  altra	  formació	  malden	  per	  assegurar-‐se	  que	  el	  Botànic	  
no	  siga	  flor	  d’un	  dia.	  	  
	  
	  
	  



Si	  cal	  algún	  destacat:	  	  
	  
És	  obvi	  que	  el	  País	  Valencià	  no	  és	  Andalusia	  però	  a	  hores	  d’ara	  molts	  són	  els	  qui	  temen	  
que	  el	  partit	  de	  Santiago	  Abascal	  acabe	  saltant	  la	  tanca	  del	  5%	  de	  les	  Corts	  i	  esdevinga	  
una	  força	  decisiva	  per	  determinar	  l’aritmètica	  electoral.	  En	  un	  context	  de	  baixa	  
participació	  com	  el	  d’Andalusia,	  qualsevol	  escenari	  és	  possible.	  
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