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De vegades les bones notícies s'entravessen. És el que li passa al PSC. El 

tancament de Rodalies i la paralització de les obres de l'AVE --per la 

invasió d'esvorancs enemics-- han enterrat tant el substancial augment, 

fins a 4.700 milions d'euros, de les inversions de l'Estat a Catalunya 

(l'Estatut s'aplica), com les enquestes favorables. Interrogant. ¿Pot 

Mandatela --així anomena Felipe la ministra de Foment-- tenir per al PSC 

el mateix efecte letal que la prepotència d'Aznar per al PP català? La 

suficiència de Mandatela perjudica la qualitat de vida de molts catalans i 

deixa en ridícul el PSC i Zapatero, però és lluny de l'estil imperial. El 

problema és que, vist el panorama a Madrid i València, una erosió 

substantiva del vot del PSC (no cal que perdi la meitat de diputats com li 

va passar al PP català), pot fer naufragar Zapatero el març vinent. 

 

L'enquesta, coneguda dijous, del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) --que 

dóna intenció directa de vot i no és una previsió de resultats-- diu que el 

PSC augmenta molt el seu avantatge electoral. La distància amb CiU 

s'incrementa fins a 19 punts i el PP queda ni més ni menys que a 26 

punts. Serien unes dades excel.lents. Però estan exposades a la justa ira 

ferroviària. 

 

Mandatela ha prioritzat l'AVE, que patia un retard escandalós i és el 

futur, però la xarxa de Rodalies és bàsica i essencial per a la vida diària 

de molts ciutadans, que estan farts de patir incidències i endarreriments. 

I a sobre Mandatela ha pres les decisions sense consultar a ningú i 

aconseguirà que el retard de l'AVE --que havia d'haver arribat el 2002, 



quan governava Aznar amb Pujol-- sigui culpa dels socialistes. I 

indubtablement, en part ho és. Rubalcaba, que ensuma bé, ha dit que "al 

Govern li ha faltat pedagogia". Té raó. 

 

Ningú va subratllar que, tot i tenir els mateixos quilòmetres, l'execució 

de l'AVE Madrid-Sevilla va trigar la meitat de temps que la del Madrid- 

Lleida, molt deficient i obra d'Álvarez Cascos. 

I ningú va informar, fins fa dos dies, que la constructora OHL havia 

incomplert els terminis d'entrega de les obres, entre altres coses. Però al 

Govern també li ha faltat competència --tècnica i política-- i li ha sobrat 

altivesa. No està bé que alguns jerarques de Madrid mirin els socialistes 

catalans com els romans a les hosts bàrbares aliades. 

 

Per això Zapatero, encara el polític més valorat a Catalunya, no pot 

perdre un minut. Ha de ser conseqüent amb la seva aposta per 

Catalunya. No és lògic, encara que no sempre tinguin raó, que Maragall 

l'acusi, Mas se senti enganyat, i el tàndem Carod-Puigcercós, traït. Ni que 

a Montilla, l'home de gel, li bulli la sang. 


