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Precisament ara que es comencen a veure aquells brots verds, que el 

Govern anunciava des de fa més d'un any, és quan el descontrol dels 

mercats financers està obligant el president José Luis Rodríguez 

Zapatero a prendre aquelles mesures dràstiques que, fa un mes, encara 

creia que podria evitar. Són les paradoxes d'aquesta crisi. Quan 

l'Executiu va aconseguir esquivar la setmana negra del febrer va posar 

totes les seves esperances en la sortida de la recessió i en la creació 

d'ocupació que es vaticinava per a la primavera. 

 

Les dues coses s'han complert. L'economia espanyola va créixer un 0,1 a 

l'abril i l'atur registrat ha disminuït en 76.223 persones al maig. Així que, 

u, el Govern va encertar aquesta vegada en les seves previsions, i dos, la 

primavera hauria de suposar una millora econòmica i, de rebot, política i 

social. Però aquesta segona premissa no s'ha complert i aquestes dues 

dades positives no conformen la plataforma des d'on els estrategs 

socialistes es pensaven que es començaria a recuperar la credibilitat del 

Govern. Davant dels sondejos es podria dir que està sota mínims. Pitjor 

que mai. 

 

De fet, Zapatero ha hagut d'adoptar les mesures d'ajust que menys 

desitjava: la congelació de les pensions i la baixada del salari dels 

empleats públics. I ara, després de donar corda sense fi a l'estel del 

diàleg social, veu que se li acaba el temps i que es pot veure abocat a 

aprovar també per decret la reforma del mercat laboral, perquè ha de 



passar l'examen de la UE a la reunió del Consell Europeu dels dies 17 i 

18. 

 

«Com més dures semblen les coses, més fortalesa sembla néixer en les 

persones», li va dir dimarts a Edurne Pasaban, l'alpinista basca que ha 

coronat els 14 vuitmils. I sembla que parlava de si mateix. Perquè el 

president zen, que va actuar com un bàlsam social en la primera 

legislatura, s'ha hagut d'endurir i ara ha de demostrar la seva capacitat 

per sobreviure en les condicions més adverses. I això exigeix decisió, 

preparació, habilitat i intel·ligència. També és convenient que transmeti 

als que van amb ell a la cordada –tots els ciutadans– el comunicat 

meteorològic i el de situació per saber a quins obstacles s'ha de fer front 

i estar preparats per al que s'acosta. 

 

És cert que les mesures impopulars que ara està adoptant li estan 

passant factura. Es veu amb cruel fredor a les enquestes. Però no hi ha 

cap norma absoluta que digui que els ciutadans castiguen els seus 

governants per fer el que han de fer. Al contrari, és això el que els 

demanen, que facin el que calgui per resoldre els problemes. De fet, la 

pèrdua de credibilitat de Zapatero va començar abans i deriva del temps 

que li ha costat acceptar la realitat. Ara, si actua amb encert, fins i tot la 

seva situació podria canviar. 

 

 


