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El pacte d'estabilitat amb el PNB per tirar endavant els pressupostos i les 

mesures i reformes anticrisi no solament ha proporcionat a José Luis 

Rodríguez Zapatero prou oxigen per esgotar la legislatura, sinó també, 

pel que es va veure ahir, la força que necessitava per donar un nou 

impuls al Govern i al partit. Si tot va ser una sorpresa, perquè aquesta 

vegada el president va aconseguir despistar a tothom sobre les seves 

intencions, això del canvi en la Secretaria d'Organització del PSOE encara 

va ser més inesperat perquè no s'havia previst en cap quiniela. 

 

Amb la incorporació de Marcelino Iglesias com a número tres del partit, 

Zapatero recorre a un sènior de reconeguda trajectòria, amb una visió 

assossegada de les coses i bon comunicador, i això li permetrà modificar 

la imatge del PSOE i la transmissió de les propostes socialistes a la 

societat en un moment en què les seves expectatives dels socialistes 

estan més baixes que mai. Aquesta designació es presenta com un 

complement imprescindible dels canvis al Govern, perquè arrodoneix la 

jugada de Zapatero. Així, la setmana començarà amb una conferència de 

premsa d'Iglesias i conclourà amb la de divendres d'Alfredo Pérez 

Rubalcaba després del Consell de Ministres. I enmig hauran comparegut 

Zapatero, Ramón Jáuregui i el portaveu al Congrés, José Antonio Alonso. 

Molt pes polític concentrat, cosa que es trobava a faltar. Això sí, estaria 

bé alguna veu de dona entre tant portaveu, perquè hi ha risc de passar 

de la paritat a transmetre la falsa impressió que solvència i masculinitat 

van unides. 

 



Amb Iglesias -que substitueix Leire Pajín, ascendida a ministra de Sanitat-

, Zapatero també ha buscat una persona capaç de resoldre les rivalitats 

internes que han començat a aflorar amb les primàries de Madrid i que, si 

no s'aturen a temps, es podrien aguditzar pel temor territorial a perdre 

les difícils eleccions municipals i autonòmiques del maig del 2011. 

Aquesta serà una de les principals tasques que el president d'Aragó 

haurà d'impulsar, mà a mà, amb el vicesecretari general, José Blanco, que 

hauria preferit un secretari d'organització més de la seva corda. Iglesias 

té experiència a pacificar organitzacions i a guanyar eleccions, encara 

que la seva trajectòria fins ara s'ha circumscrit a l'àmbit aragonès. Però 

va agafar la seva federació en plena guerra civil i la va conduir cap a la 

convivència serena en què es desenvolupa durant l'última dècada, i va 

accedir a la candidatura del seu partit estant a l'oposició i ha aconseguit 

governar tres legislatures en coalició amb el Partit Aragonès (Par), fins 

aleshores soci del PP. Aquesta experiència d'Iglesias serà fonamental per 

intentar insuflar serenitat i ànim a un PSOE ciclotímic, que estava ahir en 

plena eufòria després de mesos de depressió posttisorada, però que pot 

tornar a enfonsar-se amb el pròxim sondeig. 

 


