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Les peces del puzle comencen a encaixar una altra vegada després que 

el president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, hagi aconseguit 

calmar l’escenari polític que fa poc, tan sols una setmana, estava al mig 

d’una tempesta. Es respirava un aire de final d’etapa. Els dirigents del PP 

i alguns mitjans de comunicació auguraven l’enfonsament de l’economia, 

donaven el Govern per liquidat i demanaven eleccions anticipades. Els 

sindicats convocaven mobilitzacions, els especuladors atacaven la borsa i 

la premsa estrangera equiparava Espanya amb la Grècia en bancarrota. 

 

Sense haver arribat encara a l’equador de la legislatura, es transmetia 

una imatge de caos en molts casos interessada, encara que també 

alimentada per les males dades econòmiques i alguns errors 

governamentals. «El que ha passat ha sigut una dura experiència per a 

Zapatero», expliquen persones del seu entorn més pròxim, que subratllen 

la capacitat que ha demostrat per embridar una situació que semblava 

que li fugia de les mans i per escampar la densa atmosfera política que 

s’havia creat. 

 

REACCIÓ I CONFIANÇA / El president s’ha posat les piles i les ha posat als 

seus col·laboradors, als dirigents del seu partit, diputats i senadors, 

perquè no es tornin a replegar, com la setmana passada, quan creixin els 



atacs. Ara, amb l’ambient polític més calmat, els mercats financers 

menys agressius i la premsa estrangera més respectuosa, el Govern 

confia que les dades econòmiques de la primavera –amb la sortida de la 

recessió i un gir en les xifres de l’atur– donin un cert respir i optimisme a 

la societat espanyola i acabin amb el discurs, auspiciat pel PP, d’«això 

s’enfonsa». 

 

Això donaria a més a Zapatero tranquil·litat per acabar la presidència 

europea i, ja al juliol, plantejar-se aquesta remodelació profunda de 

l’Executiu, que cada vegada més socialistes reclamen per donar més 

solidesa política al Govern i millorar la seva comunicació amb els 

ciutadans. 

 

El canvi de clima polític va començar divendres de la setmana passada, 

quan més s’estenia la histèria. El president va decidir reunir sindicats i 

patronal per explicar-los la reforma del mercat laboral aprovada al Consell 

de Ministres i comparèixer després personalment davant la premsa. El 

gest va millorar la percepció que hi havia sobre el Govern. Els agents 

socials van sortir satisfets, Zapatero va semblar reprendre les regnes i la 

sensació de caos es va començar a diluir. Després hi va haver més dades 

positives: l’acord salarial firmat el dilluns 8 per sindicats i patronal; que 

les agències de qualificació consideressin fiable el deute espanyol; el 

canvi en fons i forma de les referències a Espanya a la premsa 

estrangera, després de la visita d’Elena Salgado a Londres; l’oferta de 

pacte de CiU i la crida del Rei a arribar a acords. 

 

Tot plegat ha contribuït a recol·locar cada peça al seu lloc i a posar fi a 

una setmana negra, que va començar el 28 de gener al fòrum de Davos 

amb la foto de Zapatero assegut amb els representants de Grècia i 



Letònia, les dues economies més febles d’Europa. Una imatge, que els 

seus assessors no haurien d’haver permès mai i que va entelar el seu 

missatge sobre la solidesa d’Espanya. 

 

El mateix dia també es va produir el primer xoc amb els sindicats, irritats 

per la proposta del Govern d’endarrerir l’edat de jubilació de 65 a 67 

anys. Un dia després es va saber que el dèficit se situava a l’11,4% i es 

va conèixer el pla de retallada de la despesa pública en 50.000 milions. 

 

El dimarts 2 es van fer públiques les xifres d’atur registrat, que supera 

els quatre milions; es va anunciar que el president dels EUA, Barack 

Obama –l’estrella convidada de la presidència espanyola– no assistiria a la 

cimera de Madrid, i el president de Castella-la Manxa, José María Barreda, 

va reclamar a Zapatero un canvi de Govern. 

 

El 3 de febrer, el Ministeri d’Economia va enviar a Brussel·les un paper 

en què proposava ampliar de 15 a 25 anys el còmput de les pensions i 

una estoneta després el va retirar. 

 

ÀNSIA ESPECULADORA / I el mateix dia, el comissari Joaquín Almunia, va 

comparar la situació d’Espanya amb la de Grècia i va atiar l’ànsia dels 

especuladors, que el 4 de febrer, mentre Zapatero participava amb 

Obama en l’esmorzar d’oració a Washington, es van encruelir amb la 

borsa espanyola. Al contrari que la seva visita al Fòrum Econòmic Mundial 

de Davos, el viatge a Washington li va anar bé al president, però la bona 

imatge va quedar diluïda per la caiguda de la borsa i els resultats del 

sondeig del CIS, que suspenien Zapatero amb un 3,9 i ampliaven a 3,8 

punts l’avantatge del PP sobre el PSOE. 

 



Superada aquesta setmana negra, queda per veure si la calma 

recuperada és només un respir. El debat de dimecres al Congrés dels 

Diputats en donarà la mesura i de la voluntat de pacte dels partits.  

 


