
Enfonsant-se i sense rumb.
Titubejant i amb el vent

en contra es troba el vaixell del
Partit Popular a les aigües de
la política valenciana. Una nau
que va ser hegemònica i abso-
luta dominadora de l’oceà elec-
toral del País Valencià i que
ara es veu amenaçada per un
cúmul de factors que apunten
al seu naufragi als comicis del
2015.
La crisi econòmica, els nom-

brosos casos de corrupció, el
balafiament de diners públics,
una oposició política més ac-
tiva i unes enquestes que
apunten al desnonament del
PPCV pels votants, són els
símptomes clars de l’enderro-
cament d’una hegemonia polí-
tica que dura 20 anys. Però, no
tot està dit i els dirigents con-
servadors esperen que aquella
força inexpugnable que els
sondejos s’empenyen en apa-
gar, encara continue viva.
No obstant aix sorgeix una

pregunta amb una resposta
complicada, polèmica i que re-
parteix responsabilitats tant al
partit hegemònic popular, pas-
sant per la societat civil i l’em-
presariat i acabant pels partits
de l’oposició. Per què s’ha man-
tingut al poder el PPCV du-
rant aquests vint anys?

Les cendres de la Batalla
de València
València, 1979. Violència, cris-
pació i tensió política descon-
trolada als carrers. Aquest és
el retrat de la Batalla de Va-
lència, una pugna que va en-
frontar la dreta més
reaccionària que aglutinava a
vells franquistes i als defen-
sors del regionalisme bien en-
tendido amb les forces,
majoritàriament d’esquerra,
que propugnaven un naciona-
lisme valencià i una autono-
mia sota les bases del
pensador Joan Fuster. Con-
flicte que va crear ferides fins
ara mai tancades a les distin-
tes esquerres, uns nous sím-
bols identitaris no reconeguts
per l’oposició més nacionalista
i les bases d’un discurs regio-
nalista que van propiciar,
entre altres factors, l’arribada
del Partit Popular al poder.

Una lluita que va començar
arran de l’escissió dels conser-
vadors més radicals de la pla-
taforma que el 1977 agrupava

a tota la dreta valenciana. Un
sector ultra que havia sigut
apartat pels dirigents locals i
estatals del principal partit de
dretes –Unión de Centro De-
mocrático-, a causa de l’adop-
ció de postures liberals i
reformistes pels quadres diri-
gents. Però, un fet, ho va can-
viar tot: el partit encapçalat
per Adolfo Suárez va perdre
les primeres eleccions demo-
cràtiques en 1977 al País Va-
lencià després del període de la
Transició.
A partir d’ací, Emilio Attard,

pren el poder de la dreta va-
lenciana, amb Manuel Bros-
seta i Fernando Abril
Martorell de cervells de tota
l’estratègia. D’altra banda, els
expulsats, encapçalats per l’ex
alcalde de València, Miguel
Ramón Izquierdo, funden en
1978 Unió Regional Valen-
ciana (URV), el germen d’Unió
Valenciana. 
Malgrat el malestar entre

ambdós sectors, l’UCD per es-
micolar l’hegemonia de l’esque-
rra valenciana i URV per la
seua defensa d’un naciona-
lisme valencià allunyat de les
tesis de Fuster, confluiran a la
mateixa facció a la Batalla de
València. L’estratègia és clara:
ondejar la bandera de l’antica-

talanisme. Els instruments
també: els grups terroristes
d’extrema dreta, el diari Las
Provincias, el València C.F i el
moviment faller.

Atacs per part de grups d’ul-
tradreta com el GAV, una cris-
pació política i els mals ulls del
PSOE estatal a què sorgirà un
poderós nacionalisme valencià
d’esquerra acabarà amb Abril
Martorell, Attard i Alfonso
Guerra dissenyant un Estatut
d’Autonomia de segona, inclo-
ent-hi la franja blava a la qua-
dribarrada i el nom de
Comunitat Valenciana enlloc
de País Valencià.
Malgrat les victòries obtingu-

des per part de les forces con-
servadores, l’esquerra
personificada al PSPV-PSOE
arrasava elecció rere elecció.
No obstant això, les bases del
discurs regionalista i de l’anti-
catalanisme estaven creades i
el principal partit de l’esquerra
després de la batalla “va pecar
de por i complexos”, explica
Francesc Arabí, periodista del

diari Levante-EMV. En la ma-
teixa línia, s’expressa Adolf
Beltrán, cronista polític d’El
País CV “l’esquerra va perdre
la iniciativa al centrar-se en la
gestió institucional i no hege-
monitzar el País Valencià pel
que fa al simbolisme”.
Davant la descomposició

d’UCD pels conflictes interns,
la dreta es va agrupar entorn a
Alianza Popular -a partir de
1989 refundat com Partido Po-
pular- i el regionalisme valen-
cià es va reinventar amb molta
força amb la formació d’Unió
Valenciana, a càrrec dels mem-
bres més conservadors i anti-
catalanistes de l’antiga URV.
Ambdues formacions concorre-
rien juntes a les primeres elec-
cions autonòmiques de l’any
1983, encara que ja no torna-
rien a reeditar el pacte en més
eleccions, ja que AP es convertí
en el partit més poderós a la
dreta, sobretot al caliu del crei-
xement que gaudia a la resta
d'Espanya mentre que UV va
anar aconseguint resultats
considerables amb un discurs
regionalista.
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La fi del règim del PPCV?
El Partit Popular porta governant les principals institucions valencianes des de 1995. La crisi, la corrupció i la falta
d’un lideratge potent acorralen als populars a les enquestes de cara a les eleccions autonòmiques i locals de 2015

L’esquerra comença albirar un possible tripartit per fora als populars

P. Gallén, J. L. Lagardera, M. Pérez i S. Abellán VALENCIA

Zaplana i Camps celebren una de tantes victòries electorals. Al fons, el diputat popular Fernando Giner, que ha tingut veu en aquest reportatge   Arxiu

La esquerra en-
cara pateix els

efectes de la Bata-
lla de València

L’estratègia de
l’UCD i URV va ser
potenciar l’antica-

talanisme

Alianza Popular va
ser el germen de

l’actual PP



Zaplana, el comerciant
“S’estava construint una idea
de què el PPCV era l’alterna-
tiva”, rebla Mireia Mollà, dipu-
tada autonòmica per
Compromís. Amb aquesta sen-
sació, el PSPV-PSOE es tro-
bava desgastat pels nombrosos
casos de corrupció a l’àmbit es-
tatal, la pèrdua de l’Ajunta-
ment de València i amb la
campanya de Las Provincias
carregant contra el Consell pel
greuge que patien els valen-
cians, tot amb el discurs anti-
catalanista de fons. 
“Madrid va ser Capital Euro-

pea de la Cultura, a Barcelona
van acollir els Jocs Olímpics, a
Sevilla l’Expo i ací encara està-
vem connectats amb Madrid
per una carretera nacional”,
comenta Ignacio Blanco, dipu-
tat a les Corts Valencianes per
Esquerra Unida, el discurs que
es repetia aleshores.
Amb els socialistes sense pro-

jecte ni rumb, els valencians es
sentiren infravalorats, mentre
que el PPCV anava postulant-
se com la força política que de-
fensava millor els interessos
dels valencians amb un discurs
proper al regionalisme mode-
rat. Sols faltava un comerciant
per a què els electors compra-
ren el discurs dels populars:
Eduardo Zaplana.

Amb fama de carismàtic, el
polític natural de Cartagena
era la persona perfecta per
vendre aquest discurs, malgrat
els antecedents. Alcalde de Be-
nidorm gràcies a la trànsfuga
María Sánchez, qui va abando-
nar el grup socialista que con-
tava amb 11 edils per votar a
favor dels populars que tenien
10 regidors. A més, va estar a
punt de no erigir-se com al co-
merciant del PP, sinó s’averen
anul·lat les cintes del Cas Na-

seiro que l’implicaven de ma-
nera directa.
Zaplana, a causa de les bones

relacions amb José María
Aznar, qui era president nacio-
nal del PP des del 1990, i per
la seua imatge de renovador,
va aconseguir desbancar a
Pedro Agramunt de la presi-
dència del Partit Popular al
País Valencià. Tot un pas clau
per a forjar la victòria dels con-
servadors.

Del ‘Pacte del Pollastre’ a
la construcció del règim
1995, eleccions autonòmiques.
Les previsions es van acom-
plir: Zaplana aconsegueix la
victòria amb 42 diputats front
als 32 del PSPV-PSOE que en-
capçalava el fins aleshores pre-
sident Joan Lerma. No obstant
això, el PPCV es va veure obli-
gat a pactar. Esquerra Unida
aconseguia 10 diputats i un
pacte entre els esquerrans i els
socialistes podria governar el
Consell de la Generalitat. 
Tot depenia del nou partit

frontissa: Unió Valenciana,
que amb un discurs regiona-
lista i anticatalanista va
traure 5 escons. Davant
aquesta situació, es va produir
el famós ‘pacto del pollo’ –cone-
gut així perquè es va fer al
despatx de l’empresari agroali-
mentari Federico Félix- entre
el PPCV i UV.
A partir d’aquesta victòria co-

mença a construir-se l’hegemo-
nia del PP al País Valencià.
Una hegemonia basada en el
lideratge de Zaplana i la pre-
sumpta renovació que dirigia,
la total assimilació del discurs
d’Unió Valenciana pel Partit
Popular, la creació dels grans
projectes i esdeveniments i
l’articulació d’una xarxa clien-
telista al seu voltant gràcies
als diners de les caixes d’es-
talvi. Tot açò, suposarà l’apari-
ció dels primers casos de
corrupció, cosa que es va incre-
mentar progressivament en les
següents legislatures. 
“L’hegemonia es construeix

d’acord amb la capacitat d’un
dirigent d’articular un projecte
polític atractiu”, explica Astrid
Barrio, doctora en Ciències Po-
lítiques per la Universitat Au

tònoma de Barcelona.
Aquesta capacitat la tenia Za-
plana, qui va allunyar apa-
rentment l’etiqueta del PP de
ser un partit molt conservador
i va aglutinar sota un mateix
projecte a gent de distinta sen-
sibilitat com els progressistes
Diego Such, marcat sempre
per l’ombra dels casos de co-
rrupció, i el ara jutjat per co-
rrupció Rafael Blasco, gent de
la talla política de Manuel Ta-
rancón o el democratacristià i
ara també sacsejat per la co-
rrupció Juan Cotino. “El PP
era un partit contenidor. Agru-
pava des d’un professional li-
beral ateu fins a un nostàlgic
del franquisme, passant per un
jove homosexual o un avi carca
que considera els gais ma-
lalts”, afirma Arabí.
Una sensibilitat que es va

ampliar amb l’assimilació del
discurs i de bona part dels diri-
gents d’Unió Valenciana pel

Partit Popular. El líder indis-
cutible i ànima d’aquest partit
era Vicente González Lizondo,
qui va ser expulsat del partit
regionalista al novembre del
1996 després d'enfrontar-se als
sectors més renovadors i nacio-
nalistes. 
Un any després, i amb la

mort de Lizondo, el Partit Po-
pular va aprofitar-se d'aquesta
situació d’enfrontament intern,
per fagocitar i anar a poc a poc
incorporant militants que pro-
venien de les files regionalis-
tes, el que convertí a la
formació de Zaplana en l'únic
partit en l'espectre del centre-
dreta valencià. “Junt amb el
vernís que gent com Blasco de
caràcter progressista li apor-
tava al partit, la integració del
valencianisme van fer al PP un
partit més ampli i obert a la
societat”, afirma Fernando
Giner, ex dirigent d’Unió Va-
lenciana i actual diputat del
PP a les Corts Valencianes.
El PP amb la integració del

discurs regionalista va extre-
mar la seua aposta per l’anti-
catalanisme, element que li va
donar rèdit electoral fruit de
les cendres de la Batalla de
València. “El PP va saber aga-
far aquest discurs de què els

valencians havíem estat mar-
ginats. Van saber vendre que
ells eren els autèntics valen-
cians”, comenta Sergi Castillo,
autor del llibre Tierra de Sa-
queo, on s’analitza l’hegemonia
del PP a partir de les nombro-
ses trames de corrupció que
han assotat el País Valencià.
“L’èxit del discurs era penjar

l’etiqueta d’antivalencians als
que discrepaven dels seus pen-
saments”, defensa Blanco. Dis-
curs, però, que necessitava fets
per demostrar-ho. I ací, van
jugar un paper molt important
la construcció de grans projec-
tes i esdeveniments com el
parc temàtic Terra Mítica per
competir amb Port Aventura,
l’impuls de la Ciutat de les
Arts i les Ciències dissenyada
pels socialistes, la Ciutat de la
Llum, etc.

“Un discurs que l’anaven re-
petint tots els agents so-
cials a sou del PP”, exposa
Castillo. Uns lemes repe-
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deute31%
pobresa 28%

atur27%

Asfixiat i amb 
respiració asistida

La situació econòmica del País Valencià és agònica. L’esclat de la
bombolla immobiliària ha avariat el motor de la rajola. Amb açò, els

sectors industrials molt vinculats a la construcció, com el del taulell o
el del moble, estan sota respiració assistida, que sumat a l'estanca-

ment de sectors industrials tradicionals com el del tèxtil, el calçat o el
joguet, presenta un paisatge desolador. L'ona de l’enfonsament de la

rajola també harrasay amb les entitats financeres i de crèdit amb seu
social en aquesta comunitat, el Banc de València, la CAM i Bancaixa,

que ja són història i estan absorbides per altres entitats.
Amb un panorama tant poc optimista, el Consell s’enfronta a un mo-

ment delicat amb xifres que no conviden a la celebració. En el període
de 2008 a 2013, la taxa d'atur s'ha triplicat passant del 10% al 29%,
la destrucció d'ocupació aconsegueix el 21% i la caiguda acumulada
del PIB és d'un 9%. A més, el creixement estimat pels analistes a la
comunitat és inferior a la resta d'Espanya. I per si no fora prou: els

valencians tenen que lluitar amb un atur del 27,15%, un deute públic
del 30, 92% del PIB i amb un 28% de la població en risc d’exclusió so-

cial. Una situació, que junt a l’infranfinançament crònic, no deixa
dormir a Fabra perquè amenaça el regnat del PP al País Valencià.

En els últims anys, el PPCV ha basat la seva política en els grans esdeveniments, com l'arribada de la Fórmula 1 a València
Arxiu

Va cobrar força la
idea de que el PP
era l’alternativa a
un PSPV desgastat
per la corrupció i
que menyspreava
als valencians

Zaplana agluti-
nava totes les

qualitats per fer
atractiu el pro-
jecte del PP

Els grans esdeve-
niments van jugar
un paper clau en
el discurs popular

>



tits per mitjans de comu-
nicació públics com

Ràdio Televisió Valenciana
que es va tornar “una ferra-
menta de difusió propagandís-
tica i de censura, per al profit
del PP”, critica Mollà. No obs-
tant, no sols els mitjans pú-
blics van contribuir. “Alguns
mitjans privats van col·labo-
rar, fins i tot, crearen una sen-
sació de diversitat d’opinió que
no era real”, diu Josep Moreno,
diputat del PSPV-PSOE.
Però, per finançar aquest en-

tramat es necessitaven molts
diners, i així és com van apa-
rèixer les claus: el factòtum de
les trames clientelistes -Rafael
Blasco-, el braç financer de les
caixes d’estalvi i el pacte amb
empresaris afins que pagaven
els experiments de Zaplana
per projectar-se políticament a
canvi de contractes.
Les caixes es convertiren en

la corretja de transmissió de la
Generalitat Valenciana, finan-
çant des de l’aventura privatit-
zadora de la sanitat a Alzira,
la construcció de Terra Mítica,
entre d’altres. El clientelisme
s’estengué des dels contractes
amb l’administració pública,
les subvencions a la societat
civil i la influència del cacic
Carlos Fabra a la província de
Castelló, junt amb el creixe-
ment econòmic gràcies a l’ur-
banisme salvatge i la bombolla
immobiliària creada pel Go-
vern d'Aznar. Una bombolla de
la rajola i una expansió econò-
mica inaudita, amb peus de
fang que va esdevenir el factor
clau per suportar tot aquest
entramat que teixia l’hegemo-
nia política del PP.

L’arribada del fals messies
“Camps es va creure una espè-
cie de messies que tot ho podia
fer, sense cap tipus de control
ni moderació”. Així defineix
Beltrán l’adveniment de la se-
gona gran figura d’aquesta he-
gemonia: Francisco Camps.
Zaplana havia rebut la cridada
el 2002 del seu amic Aznar per
ocupar la cartera de treball i el
murcià acceptà l’encàrrec, dei-
xant com a successor a Camps,
qui va esperar a ocupar el seu
càrrec com a president de la
Generalitat durant un any com
a delegat del govern al País
Valencià. La transició entre
ambdues figures la protago-
nitzà José Luis Olivas, expre-
sident de l’extinta Bancaixa i
imputat per mala gestió com a
directiu de l’absorbit per La
CaixaBanc de València.
En 2003, i després de guan-

yar les eleccions amb una dife-
rència notable amb el
PSPV-PSOE, Camps arriba a
la presidència. Una successió
entre el “comercial” i el “fals
messies” que no és ni de bon
tros tranquil·la. Hi ha enfron-
taments dintre del partit entre
els partidaris del nou presi-
dent (representat per figures
com Rita Barberá, Carlos
Fabra, Juan Cotino o Rus) i els
de l’ex president Zaplana (que
comptava amb el suport de Se-
rafín Castellano, Fernando
Giner, José Joaquin Ripoll,
etc.). Una guerra que es visua-
litzà entre els enfrontaments
de la majoria de dirigents ala-
cantins contra els de València,
en un ple de les Corts al juliol
del 2004 on 20 diputats zapla-
nistes, liderats per l'actual se-
cretari general del PPCV,
Serafín Castellano, plantaren
a Camps i per les rivalitats fi-
nalment apagades entre Giner

i Rus per dominar la dipu-
tació i el PP de la provín-
cia de València.
No obstant això, aquesta

batalla entre la dreta, cu-
riosament no la va dividir.
“Mai rebentava la situació,
perquè la caixa sempre es-
tava plena”, argumenta
Arabí. Amb la caixa plena
i amb una bombolla de la
rajola en plena ebullició,
Camps de seguida va con-
tinuar la política de grans
projectes que realitzà Za-
plana, però amb una dife-
rència: apostà pels grans
esdeveniments i augmentà
fins al deliri l’estratègia
del seu predecessor.
València durant l’era

Camps va viure un somni
amb peus de fang: Fór-
mula 1, la visita del Papa,
la Copa Amèrica, l'amplia-
ció de la Ciutat de les Arts
i les Ciències... Una sensa-
ció de riquesa artificial
amb tant esdeveniment es-
pecial que es completava
amb un discurs victimista
pels suposats greuges que
patien els valencians a
causa de “l’antivalencia-
nia” del PSOE a Madrid i
triomfant per la bona

marxa de l’economia valen-
ciana i pels aires de nou ric
que tenia l’autonomia amb
tanta grandesa. Tot difós per
la majoria dels mitjans de co-
municació, que es completava
amb una societat civil regada
de diners per les xarxes clien-
telistes i que es mantenia cega
per la sensació de riquesa de la
bombolla.

On estava l’esquerra?
Es trobava dividida i pendent
de les seues batalles internes.
Els socialistes des de la seua
derrota al 1995 havien acumu-
lat congrés darrere congrés na-
vallades entre les diferents
faccions que aconseguien diri-
gir la formació. A l’esquerra

dels socialistes, les discrepàn-
cies entre els comunistes, els
ecologistes i els valencianistes
impedien la seua unió. Una
unió que es va cristal·litzar el
2007, però que acabà amb l’a-
grupació dels ecologistes i els
nacionalistes per una banda,
germen de Compromís, i amb
la travessia solitària d’Esque-
rra Unida.“El problema és que
durant molt de temps l’esque-
rra va estar més temps mi-
rant-se el melic i barallant-se
que lluitant per estar on ha-
viem d’estar”, reflexiona amb
autocrítica Mollà.
L’esquerra va tardar molt a

veure tot el que aquell sistema
de clientelisme inundat pels
diners de les caixes i la rajola
estaven desencadenant: l’e-
mergència de la corrupció. En-
cara que durant l’època de
Zaplana ja havia aflorat als
casos Ivex o Conesa, a l’etapa
de Camps la corrupció va esde-
venir generalitzada. Brugal,
Cooperació, Carlos Fabra,
Emarsa i Noos eren casos de
corrupció que anaren esclatant
abans i després de la seua pre-
sidència, però que s’havien
gestat durant la seua època.
Però, el més gran fou la trama
Gürtel, que comptava amb
acusacions de finançament
il·legal del PP, implicacions de
molts dels pesos pesats del
partit i que apuntaven també a
ell: al Messies.

La fi del règim?
“Voluntàriament oferisc el
meu sacrifici perquè Mariano
Rajoy siga el nou president del
Govern”. Aquestes foren les
paraules que Camps pronuncià
el 2011 anunciant la seua di-
missió davant la pressió del
seu partit i dels mitjans de co-
municació per la seua implica-
ció al cas Gürtel. Una dimissió
que dóna pas a una nova etapa
on el seu successor designat
per Gènova 13, Alberto Fabra,
pot ser l’últim president del
règim popular.
El País Valencià té una taxa

d’atur del 27%, un endeuta-
ment públic del 32% del PIB i
els valencians acumulem un
deute històric de 13.500 mi-
lions d’euros i rebem 1.000 mi-
lions menys que la resta
d'autonomies, a causa d’un sis-
tema de finançament desigual,
segons argumenta el Comitè
d’Experts de les Corts. Amb
una esquerra combativa i
unida, una crisi econòmica du-
ríssima, ferides com les de l’ac-
cident del metro sense curar
dignament i el tancament d’un
símbol com RTVV l’hegemonia
del PP es veu en greu perill
d’extinció.
Un perill que es confirma en-

questa rere enquesta, on els
populars semblen perdre la
majoria absoluta i les forces de
l’esquerra sumen, segons els
sondatges, escons suficients
per governar, fins i tot, fent in-
útil una suma entre UPyD i el
PP. Per a Jorge Galindo, sociò-
leg valencià de la Universitat
de Ginebra, l’enfonsament del
PP i l’amenaça de la pèrdua de
la seua hegemonia, rau en què
“el PP basava la seua hegemo-
nia en la bombolla. Sense bom-
bolla no hi ha hegemonia”.
El règim que durant 20 anys

ha impregnat la societat valen-
ciana pareix enfonsar-se. La
crisi econòmica ha tallat d’a-
rrel les xarxes clientelistes i la
identificaci del PP amb la de-
fensa dels interessos valen-
cians, segons confirmen les
enquestes. Però, la màquina
electoral popular, no és dona
per perduda i no vol perdre el
timó de la política valenciana.
S’espera una batalla electoral
apassionant, on el temps serà
qui pose fi o no al règim.
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Brugal
813.000.000 €
Gürtel
140.000.000 €
Emarsa
40.000.000 €
Cooperación
9.000.000 €
Nóos
4.500.000 €
Fabra
3.300.000 €

Una regió corrupta

Els principals casos de corrupció del País Valencià si-
tuats per províncies. Dos d'ells excedeixen l'àmbit auto-
nòmic (Gürtel i Nóos) Elaboració pròpia

La composició de les Corts podria canviar substancialment amb les eleccions autonòmiques de l'any que ve
Arxiu

>

El clientelisme domi-
nava tot l’entramat
que sostenia al PP

L’esquerra va ser
incapaç d’ofrecer
cap alternativa a
l’opció popular

Camps es va
creure com una
espècie de mes-
sies sense con-
trol per al poble

valencià


