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«Hi haurà més moments difícils, però el pitjor ja 

ha passat» 
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-¿Què el va fer decidir d'acceptar la proposta que li va fer José Luis 

Rodríguez Zapatero? 

-Una proposta que ve del president del Govern i del secretari general del 

teu partit és difícil de rebutjar. Era evident que havia d'acceptar-la quan 

em va plantejar aquesta nova funció perquè considerava que podia 

exercir aquesta responsabilitat i col·laborar amb el partit en tasques a 

nivell nacional. 

 

-¿Quan va saber que anava a ser el nou secretari d'Organització? 

-Zapatero em va trucar dimarts. Fins llavors no en sabia res. 

 

-¿Quina felicitació li ha agradat o l'ha sorprès més? 

-Les he acollit totes amb molt de gust. N'he rebut moltíssimes. Però 

tothom, a més d'alegrar-se'n, coincideix que afrontaré una 

responsabilitat molt complexa i que no serà una tasca fàcil. 

 

-¿Quins objectius s'ha marcat? 

-La meva funció principal serà tenir el partit ben greixat i cohesionat. 

Això és fonamental per poder recolzar el Govern, facilitar la 

transformació de la societat, contribuir a millorar-la i explicar el perquè 

de moltes mesures que s'han pres aquests últims mesos, molt dures i 

desagradables, però necessàries per sortir de la crisi. 



 

-Arriba en un moment molt delicat per al seu partit. ¿Planava sobre el 

PSOE l'ombra de la descomposició interna? 

-Hem travessat, tant al partit com al Govern, un moment molt difícil. Hi 

ha hagut tensions, com a conseqüència d'una etapa de crisi molt dura. Hi 

pot haver més moments difícils, però creiem que el pitjor ja ha passat i 

hem de treballar per encarar una nova etapa de creixement i recuperació. 

Serà una recuperació lenta, però serà. Es tracta de saber explicar bé tota 

aquesta qüestió i de transmetre-la als ciutadans. 

 

-¿El Govern té marge per introduir retocs en les mesures anticrisi que les 

facin més acceptables per a la població o només és necessari explicar-les 

millor? 

-La nostra missió fonamental és que el partit funcioni correctament i 

ajudar el Govern a explicar mesures molt dures en un moment també 

molt dolent. Les mesures fonamentals ja s'han fet. L'objectiu és arribar 

al dèficit del 3% el 2013, i amb els pressupostos que s'estan elaborant 

es pot aconseguir. Les mesures impopulars s'han aplicat per generar 

creixement en l'economia i aviat es veurà que són efectives. 

 

-¿A què atribueix l'enfonsament del PSOE en les enquestes? 

-Les enquestes no estan sent positives ara mateix per a cap Govern. 

També passa als Estats Units, a França i a Alemanya, perquè en els 

moments d'ajust la societat està preocupada i, lògicament, castiga els 

seus governants. Però estic segur que explicant bé per què hem aplicat 

aquestes mesures, la gent les entendrà. I veurà que eren necessàries per 

tenir una nova etapa de bonança. Les enquestes estan fetes en un 

moment de màxima tensió, amb una vaga general, enfrontaments amb 

sindicats i molts problemes laborals. Però els canvis que ha fet Zapatero 



són una mostra més que té moltes ganes que les coses vagin bé. I tots 

aquests canvis contribuiran a redreçar el camí. 

 

-Vostè coneix bé Zapatero. ¿El veu amb ganes de seguir, de presentar-se 

com a candidat? 

-Zapatero ha passat un moment molt difícil quan ha hagut de prendre 

aquestes decisions, ja que donar aquest cop de timó tan profund, 

evidentment, no ha estat del gust del president. Ha estat dur per a ell, 

però tothom se sorprendrà de la capacitat de reacció que té Zapatero. 

Ja ho està demostrant amb el canvi de Govern i la forma en què ha 

afrontat aquest moment. 

 

-¿Com pensa tancar la ferida oberta per les primàries madrilenyes? ¿Es 

va equivocar Zapatero al demanar a Tomás Gómez que es retirés? 

-No, no es va equivocar. Tot el partit s'ha posat ja darrere de Gómez. A 

Espanya no tenim cultura de primàries, perquè només les fem nosaltres. I 

això implica que quan les celebrem es cregui que hi ha enfrontament. I no 

és així. A més a més, la gent tampoc és conscient que l'enfrontament 

entre candidats els dóna rellevància i projecció pública. 

 

-Amb José Blanco l'han enfrontat serioses discrepàncies per qüestions 

relacionades amb les infraestructures a Aragó. ¿N'han parlat, d'això? ¿Ja 

estan arxivades, aquestes qüestions? 

-Aquest capítol es va exagerar més del compte. He parlat amb el 

ministre de Foment aquests dies i pròximament ens reunirem per 

treballar coordinadament. 

 

 

 



-Tenint en compte l'experiència, ¿seria partidari de repetir el tripartit a 

Catalunya si els seus integrants arribessin a sumar escons suficients? 

-Les decisions de Catalunya les ha de prendre el PSC, és la seva 

responsabilitat. Però el Govern català ha fet una gran feina aquests anys. 

Potser ha tingut poca visibilitat per la sentència del Tribunal 

Constitucional sobre l'Estatut, que ha enterbolit molt les coses i el 

debat. 

 

-¿El seu coneixement de Catalunya i les bones relacions que manté amb 

el PSC li permetran fer de pont amb el PSOE per llimar algunes postures 

que a vegades poden enfrontar-los? 

-Tinc una excel·lent relació amb els meus companys del PSC. Per 

qüestions com l'Estatut i el finançament ha pogut semblar que hi havia 

un determinat estrès en alguns sectors, fins i tot dins del partit. Però 

crec que no són tants i que hi ha una bona sintonia. 

 

-¿Participarà en la campanya electoral de les eleccions catalanes 

recolzant José Montilla? 

-Participaré en totes les campanyes en què els meus companys demanin 

la meva presència. 

 

-¿Quins errors s'han comès a Catalunya perquè les enquestes ja estiguin 

parlant d'una majoria absoluta de CiU? 

-Com he dit, tots els partits que governen estan passant un mal 

moment, i Catalunya no és cap excepció. Però al PSC li anirà molt millor 

del que poden dir totes aquestes enquestes. 

 


