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El debat de l'estat de la nació permet extreure tres conclusions: una, el PP està 

sol; dos, Zapatero ha guanyat; tres, ZP està en forma per tornar a guanyar. 

 

El PP navega en la soledat més absoluta. El tremendisme de Rajoy, en 

especial en la seva exigència insensata (Duran dixit) de les actes de la 

negociació amb ETA, ha deixat el PP en l'aïllament parlamentari i en una 

desairada posició davant l'establishment conservador. I no tan sols ha perdut 

la moció de les actes (i l'anul·lació de la resolució parlamentària sobre el diàleg 

amb ETA del 2005), sinó que no ha aconseguit aprovar cap de les seves 

propostes (CiU, set, i el PNB, sis). ¿Va d'èxit en èxit --Zaplana dixit-- fins a la 

derrota final? De moment, l'enquesta d'Opina per a la SER diu que el 41% dels 

electors del PP, contra el 32%, pensen que Rato seria millor candidat. Això és 

un líder consolidat. 

 

Zapatero va vèncer. Va ser la impressió parlamentària i de la premsa. I ho 

confirmen les enquestes. Segons la SER, el president va guanyar pel 46,7% dels 

enquestats contra el 23,9%. El Mundo escurça l'avantatge: el 44% contra el 

32%. Però el que és rellevant és que Zapatero ha recuperat la frescor que va 

perdre en el viacrucis final del procés de pau. 

 

I pot tornar a guanyar les eleccions. La seva proposta de pagar 2.500 euros per 

fill (aquí es veu la guardiola de Solbes) és tot un cop. Del debat, és el que més 

ha transcendit al carrer. I els que el critiquen tan sols li presten el seu altaveu. 

A més, s'apodera d'un dels temes estrella de la dreta: la defensa de la família. 

Però, a més, ZP sap que una de les claus per guanyar és Catalunya. El 2004 va 

obtenir 21 diputats, per 6 del PP. Quinze més. I ahir el Congrés va aprovar 

mocions que amplien la inversió pública de Solbes (Castells dormirà una 

mica més bé pel seu 18,8%) i insten el trasllat de Rodalies i el consorci 

aeroportuari. Daniel Fernández, el discret home de Montilla que pastura 

els diputats del PSC, va tenir premi. CiU va treure pit. I ERC va rondinar. 

 


