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Josep Antoni Duran Lleida -com abans Miquel Roca- és el millor del 

centredreta espanyol. Amb Duran, el PP seria Popeye amb espinacs. Però 

ni el núvol cavernari (no l'opinió pública espanyola que el valora) ni el 

provincianisme català (Jordi Pujol va castrar tot brot Cambó) ho 

permeten. Tot i que Duran va patinar al dir que Zapatero era un cadàver 

polític. Fora que, com el Cid, guanyi batalles després de mort. 

 

Zapatero peca de temerari. Va voler governar la pitjor crisi des del 29 

sense majoria i es va creure immune a les bales. Potser va pensar, com 

Napoleó, que per a un general és millor tenir sort que ciència. La 

setmana passada va aprovar per prendre les decisions correctes (per 

imprescindibles) tot i que fossin de venda difícil. I repeteix perquè ha 

guanyat quatre grans batalles. 

 

Primera. Tot Europa -començant per Angela Merkel i Nicolas Sarkozy- ha 

recolzat amb fermesa els seus plans. I el director de l'FMI, Dominique 

Strauss-Kahn, ha dit que la reforma laboral anava «absolutament en la 

direcció correcta». Si Mariano Rajoy tingués vergonya torera, hauria de 

disculpar-se per les exageracions-disbarats que va pregonant. 

 

Segona. Ha parit la reforma laboral, un toro de molta mala llet, amb 

fòrceps i dificultats. I l'ajuda de Celestino Corbacho, que ha fet de 

soferta llevadora per a tot. És una cosa que s'hauria d'haver fet molt 

abans, que José María Aznar no va executar en vuit anys, i que ara surt 



amb una vaga general sense gas. Encara que dos anys de negociació han 

estat un excés. Amb un n'hi ha prou per carregar-se de raó. Potser no és 

l'òptim, però existeix i fins un economista de la London School, Luis 

Garicano, del Grup dels Cent, la beneeix. 

 

Tercera. Artur Mas diu (avançant-se a Duran) que hi votaran a favor. 

Perquè CiU és sensata -i per necessitat. Si Zapatero caigués, les 

eleccions espanyoles i catalanes s'ajuntarien. El PSOE perdria però el 

dimoni-tripartit podria ressuscitar. Anatema. I el PP, que només vol 

assassinar Zapatero, s'abstindrà. Vist que cueja, no poden tornar a 

quedar com una banda assilvestrada davant Merkel i Sarkozy. 

 

Quarta. Tot i els malignes rumors (¿qui paga?), torna la confiança als 

mercats. Divendres, el diferencial amb el bo alemany, que abans de la 

crisi grega estava en 0,70 i que va arribar a 220 (¡pànic!), va baixar el 

20%, a 186. I en els últims vuit dies, l'Ibex ha pujat el 15%, la meitat de 

les pèrdues de l'any. 

 

El cadàver ha derrotat l'exèrcit de malastrucs. Repeteix nota. Per pujar 

ha d'aprovar els pressupostos amb el PNB, ja que al setembre CiU hi 

votarà en contra. I convèncer, com li demana George Lakoff, que les 

seves últimes mesures «no són contràries als principis morals que 

defensa». 

 


