
José Zaragoza: "Ha sigut un vot per entendre's 

amb Espanya" 
Director de la campanya electoral i pare de l’eslògan anti-PP 'Si tu no hi 

vas, ells tornen.' 

JOAN TAPIA 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 13.03.08 

 

--Els socialistes no han pagat la crisi de Rodalies, ni la de l'AVE, ni la gran 

apagada. ¿Tenen butlla? 

--Els catalans saben que els problemes vénen de lluny i que Zapatero ha 

afrontat la situació. Un dèficit d'inversió en infraestructures de molts 

anys, de quan governaven altres partits, no es resol en un moment. 

 

--Si tu no hi vas, ells tornen. 

--Com va admetre Gabriel Elorriaga al Financial Times, el PP ha fet una 

campanya molt agressiva per desconcertar l'esquerra, per inhibir-la i que 

no votés. Calia mobilitzar-la, fer veure que Zapatero i Rajoy eren dues 

opcions que competien. I que si no votaven, hi havia el risc de tornar al 

passat. 

 

--Però ha funcionat a mitges. A Catalunya la participació ha baixat 

gairebé cinc punts. 

--Havíem d'arribar als nostres i ho hem aconseguit. La frase és clara i ha 

sigut escoltada pels que volien que Zapatero continués. No és el nostre 

problema si altres --el PP ha perdut 22.000 vots i CiU, 60.000-- no han 

sabut arribar als seus. 

 

-- Els seus aliats d'Esquerra han perdut més vots. 



--El 2004, la gent no creia que Zapatero guanyaria, i per això el PSC no 

era vot útil. I molts van votar Esquerra per protestar. Contra Aznar. Gent 

nostra o de CiU. Va ser excepcional. 

 

--¿I ara? 

--Compari les pèrdues de CiU i d'ERC entre les autonòmiques del 2006 i 

les legislatives del 2008 i veurà que no són gaire diferents. ERC i CiU 

pateixen més en les legislatives. Allò del 2004, amb la campanya d'Aznar 

de demonització d'ERC, va ser una altra cosa. 

 

--Zapatero ha guanyat pel PSC. Sense Catalunya, hauria guanyat el PP. 

--Perquè el PP ha recorregut a la demagògia en dos temes molt delicats: 

Catalunya i la immigració. I si aties conflictes obtens hooligans (es va 

veure la nit electoral), però també generes desconfiança. I Catalunya ha 

votat en defensa pròpia. 

 

--Però l'avantatge sobre el PP ha baixat: del 4,9% al 3,5%. 

--El PP deia que allò del 2004 era una excepció. Ara s'ha guanyat amb 

claredat per segona vegada. I és el millor resultat del PSOE en vots, 

millor que el del 1982. I en percentatge és gairebé el segon, a dècimes 

de l'obtingut el 1986. 

 

--Ara el PSC pesarà més a Madrid. ¿Tindrà més ministres? 

--De vegades et compren amb ministeris. El PSC serà fidel al desig dels 

catalans. I ha sigut un vot massiu per entendre's amb Espanya. No amb 

la tancada del PP, sinó amb la plural de Zapatero, la que està disposada a 

aplicar l'Estatut, la que reconeix la necessitat de millorar les 

infraestructures catalanes, la que pactarà un nou finançament. 

 



--Digui noms. 

--Que faci una política econòmica a favor de l'empresa i l'exportació 

catalanes. El meu candidat en Economia és Pedro Solbes. 

 

--Però Solbes és reticent amb el conseller Castells. 

--No. Solbes sap que tenim un problema, no pas fàcil de resoldre, amb les 

altres comunitats autònomes. 

 

--Chacón, Clos, Corbacho, Vegara... ¿Quants ministres del PSC? 

--M'interessa més que no es faci el transvasament de l'Ebre que qui sigui 

ministre de Medi Ambient. 

 

--169 diputats. ¿Com s'arriba als 176? 

--Durant quatre anys, amb 164 diputats, hem arribat a 176 tenint bones 

relacions amb els altres grups. No veig per què, amb 169, s'ha de canviar 

d'actitud. 

 

--Em diuen que un influent ministre vol que Duran sigui ministre. I fins i 

tot Mas. Hi ha la investidura. 

--No s'han de tancar portes. Però no crec que CiU pugui repetir l'error del 

2004: no votar Zapatero, quan el 1996 i el 2000 va votar Aznar. 

 

--¿El resultat d'ERC i el seu congrés amenacen el tripartit? 

--No ho crec. Carod i Puigcercós, tots dos, van fer els pactes del 2003 i 

el 2006. I, encara més. A Catalunya, quan hi ha majoria de dretes 

governa la dreta. ¿Què passa amb majoria d'esquerres? El 2003 va 

passar una cosa i el 2006, ERC va continuar sent decisiva. El 80 va 

passar al contrari i ERC ho va pagar car. 

 



--Pujol ha dit que no li agrada que a Catalunya només manin tres 

persones: Montilla, Iceta i Zaragoza. 

--A Catalunya mana el president. I Pujol ho hauria de saber. Em preocupa 

que CiU exigeixi respecte a les institucions només quan governen ells. I 

que quan és a l'oposició es permeti llicències. 


