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El 14 de desembre de 1988, el front sindical, amb Nicolás Redondo 

Urbieta al capdavant i amb el suport d’una difusa conjunció que anava 

des de Julio Anguita fins a la dreta política i la COPE, va llançar la vaga 

general. Va ser un èxit i Felipe González va trontollar. Però va aguantar i 

va guanyar encara el 1989 (bé) i el 1993 (molt just). Tot i quedar 

debilitat per enfrontar-se a la crisi del 1993, als casos de corrupció i al 

GAL. I el 1996 va arribar la dolça derrota. 

 

Des de mitjans del 2008 la dreta mediàtica predica dues coses. Una, la 

crisi obliga a fer retallades socials i José Luis Rodríguez Zapatero no les 

fa perquè és un irresponsable. Dues, els sindicats han de sortir al carrer 

per l’augment de l’atur. És gairebé una vergonya nacional, diuen, que no 

hi hagi una gran protesta. Volen tornar al 1988. Zapatero, més feble que 

Felipe i sense majoria absoluta, no podria resistir el cop. 

 

La primavera passada, quan hi va haver 925.000 aturats més en un 

semestre, la CEOE, part de la intel·ligència econòmica i molts més 

exigien abaratir l’acomiadament. Zapatero va dir no. Perquè amb el PIB 

caient al 4,2% poca ocupació es pot generar, perquè la reforma laboral 

ajudarà a canviar el model productiu però no és la vareta màgica per als 

llocs de treball i perquè, com va dir un ministre econòmic de Felipe, «el 

Govern és feble; si es baralla amb els sindicats, la crisi serà pitjor i, a 

més, caurà. ¿Què hi guanyem?». 

 



Va passar el contrari. Zapatero va supeditar la reforma laboral al consens 

i va recórrer a la despesa pública per pal·liar la crisi, i Méndez i Toxo van 

preferir el president a la inestabilitat. Ara estem en un altre moment. 

Després de la crisi grega hi ha histèria als mercats i, amb un dèficit de 

l’11,4% del PIB, Zapatero havia de llançar un missatge de rigor. Ho ha fet 

amb el pla d’austeritat –50.000 milions en quatre anys, però, 

encertadament, només 5.000 el 2010– i la reforma de les pensions. Ho 

havia de fer. Agradés o no als sindicats, que no ho podien avalar. Per 

això la UGT i CCOO inicien protestes contra la jubilació als 67 anys. Però 

no és una ruptura total. Zapatero sap que ha de decidir però evita el 

punt de no retorn. I el Pacte de Toledo deixa marge per negociar. Els 

sindicats volen replicar a l’ortodòxia econòmica, però no matar Zapatero. 

Per això flexibilitzen i acorden amb la CEOE un augment salarial triennal i 

inferior aquest any a l’1%. 

 

No, no som l’any 1988. Zapatero és més feble que Felipe però sap que 

governar exigeix contemporitzar amb els sindicats. Més amb un atur del 

19%. I Méndez i Toxo no són Redondo Urbieta. El Govern del PSOE no és 

l’anticrist (potser és el mal menor) i ajudar a liquidar Felipe va ser poc 

rendible. Només va portar que Redondo Urbieta fos visitador ocasional 

de la Moncloa els anys de José María Aznar. Per parlar d’Euskadi. 

 


