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Responsabilitat, tenacitat, feina i temple. Aquestes són les actituds que 

el president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat als 

dirigents del seu partit i als seus diputats i senadors a l’hora de defensar 

i aplicar les polítiques necessàries per sortir de la crisi econòmica. Són 

qualitats que, sens dubte, també necessitaran per fer front al descens de 

credibilitat que registren els sondejos. 

 

De fet, vist el nerviosisme que es va estrendre per les files socialistes la 

setmana passada davant el que semblava una tempesta sense 

esperança, de totes les actituds que els recomana el president del 

Govern, la que més necessitaran és el temple. Perquè la responsabilitat, 

la tenacitat i la feina es donen per descomptades una vegada superada la 

crisi histèrica de dies passats. Però, tal com estan les coses, el que és 

més que recomanable és aquest temple que el diccionari de la Real 

Academia Española defineix en la seva sisena accepció com a «fortalesa 

enèrgica i valentia serena per afrontar les dificultats i els riscos». 

 

Zapatero va estar encertat en l’elecció d’aquest vocable. Fa set dies, 

quan es va produir aquella conjunció de les males dades econòmiques, el 

desgavell sobre la reforma de les pensions i la caiguda de la confiança 

que certificava l’enquesta del CIS, una mica d’aquella enèrgica fortalesa, 

d’aquella assossegada valentia els hauria permès controlar millor la 

situació i impedir que s’estengués la imatge de desastre econòmic i de 

desgovern. 

 



Només van ser uns dies, perquè divendres el president va reprendre les 

regnes i va asserenar els ànims, especialment els dels sindicats al 

compartir amb els agents socials el projecte de reforma del mercat 

laboral, i a partir d’aquí, les coses van començar a anar d’una altra 

manera. Fins i tot Financial Times ha corregit en forma i fons les seves 

referències a Espanya, després que dilluns la vicepresidenta, Elena 

Salgado, viatgés a Londres a tranquil·litzar els mercats financers. Ara ja 

ningú sembla comparar Espanya amb l’empestada Grècia, ni dubtar de la 

solvència ni de les possibilitats de recuperació de l’economia espanyola 

tot i les elevades xifres d’atur i de dèficit. 

 

Sortir de la crisi no serà fàcil, però per al Govern encara serà més difícil 

superar aquesta caiguda de la seva credibilitat. Si des de fa mesos i com 

a conseqüència, precisament, de la crisi, els sondejos ja registraven una 

caiguda en la confiança dels ciutadans, la setmana horribilis ha deixat una 

empremta que costarà d’esborrar. Si la situació econòmica millora i es 

frena la destrucció de llocs de treball, la percepció sobre l’Executiu 

també millorarà. Però situar-se en condicions de tornar a guanyar les 

eleccions generals requerirà alguna cosa més: polítiques encertades, sort 

i molt de temple. 


