
Tots amb Zapatero 

 

José Luis Rodríguez Zapatero en la seva resposta a Joan Puigcercós en el debat 

sobre l’estat de la nació afirmava: “Sincerament, no crec hi hagi cap extremeny 

que vulgui que els catalans visquin malament, i no puc creure que cap català 

desitgi que els extremenys visquin malament. Sota aquesta idea hem de 

construir el nostre model federalitzant”. Més clar l’aigua. El President del 

Govern acabava de donar una lliçó a aquells que havien intentat unes hores 

abans centrar el debat en el terreny de l’insult, l’acusació permanent i la 

irresponsabilitat. Hores després, tothom ja apuntava que hi havia hagut dos 

debats, el protagonitzat per Mariano Rajoy i el de la resta de partits de la 

cambra. L’actitud del PP durant el debat va ser indignant per desvergonyida i 

poc democràtica. La intervenció de Rajoy demostra que el PP encara ha de pair 

la seva derrota electoral i ni tant sols ha interioritzat plenament la transició 

democràtica i el respecte que han de merèixer les institucions. 

 

Un President del govern d’Espanya ha de maldar per intentar acabar amb el 

terrorisme d’ETA, amb l’acció policial i política, i també amb opcions arriscades 

com les intentades per Felipe González a Argel o per Aznar a Suïssa. Però el PP 

ha decidit intentar impedir que Zapatero ni tant sols ho intenti, probablement 

perquè les possibilitats d’èxit són més ara que en altres moments. El debat 

polític implica contrast de posicions i controvèrsia, però en aquesta ocasió, un 

cop més, es va trencar per part de Mariano Rajoy una norma bàsica, la no 

utilització del terrorisme com a instrument polític, arribant a l’extrem de dir que 

el President havia traït les persones assassinades per ETA. El pitjor del cas és 

que la frase no era un excés verbal, sinó que és part d’una estratègia, d’un pla 

preestablert que va començar el mateix dia de les últimes eleccions basques. Un 

pla probablement dissenyat més per Aznar que pel propi Rajoy.  

 

La veritat és que la situació és preocupant i encara ho és més tenir la certesa que 

el principal partit de l’oposició només vol lleialtat en la lluita contra el 

terrorisme quan està al govern. Però ha arribat l’hora de la veritat, i els 

ciutadans hem de recolzar fermament un President que amb claredat i 

transparència vol acabar amb la pitjor xacra que ha tingut Espanya en els 



darrers 30 anys. No és una opció del President, és la seva obligació, i no 

intentar-ho seria recriminable. 

 

Zapatero va afirmar que la política pot contribuir a la fi de la violència i 

Zapatero representa també una oportunitat única per a la transformació federal 

d’Espanya. Així ho han entès la majoria dels ciutadans, així ho entenen ERC i 

ICV-EUiA, a qui cal agrair el seu suport. Ho acabarà entenent CiU? Podrà 

rectificar el PP després de les eleccions gallegues? 
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