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Política

el Periódico 19

Els ressons de la presència del cap de l’Executiu a TVE-1

Zapatero,
millor
que ZP

EFE / EMILIO NARANJO

MÉS
SENSIBILITAT
AMB ELS
DISCAPACITATS

ANTONI

Gutiérrez-Rubí

Madrid q El president del Govern
va respondre en el programa de
TVE-1 a una noia amb síndrome de
Down, que li va traslladar la
preocupació d’aquest col.lectiu per
incorporar-se al mercat laboral.
Izaskun Buelta, de 32 anys,
va demanar-li una feina a
l’Administració, al considerar que
estava preparada. Un jove de 21
anys, Javier Dorronsoro (a la foto),
també amb síndrome de Down,
treballa al Congrés com a assistent
del grup parlamentari del PP. A
la Cambra baixa presten serveis
en total sis persones amb
discapacitat, entre funcionaris i
personal laboral. Zapatero es va
comprometre a ajudar aquests
col.lectius que es troben amb més
dificultats per trobar feina.

ASSESSOR DE COMUNICACIÓ

El PSOE alaba Zapatero pel seu
«coratge» i el PP l’acusa de mentir
FOTO POOL

i el president del grup del PSOE al
Congrés, José Antonio Alonso, va incidir que el cap de l’Executiu va saber «assumir el seu lideratge i la va
encertar». Però el PP va insistir en
«les mentides» dites per Zapatero,
amb el reiterat argument que la crisi econòmica ja s’entreveia abans de
les eleccions del 2008. El president
del PP, Mariano Rajoy, va recordar el
debat electoral. «En aquell debat em
va dir profeta de la catàstrofe», es va
lamentar. També va insistir en el
nombre de parats, i en l’anunci de
Zapatero en aquella campanya que
Espanya s’encaminava a la plena
ocupació: «Ara hi ha un milió d’aturats més».

b El programa va
superar l’audiència
del 2007, però va
punxar a Catalunya
MANEL MANCHÓN
MADRID

a direcció del PSOE i l’entorn
del president a la Moncloa
admeten que José Luis Rodríguez Zapatero va tenir
moments complicats en les seves
respostes davant dels ciutadans en
el programa Tengo una pregunta para
usted, de RTVE, però han volgut capgirar la situació. Ahir la satisfacció
entre la família socialista era manifesta «pel coratge i la valentia» que
hauria mostrat Zapatero, amb l’argument que en una crisi econòmica
és quan els governants «han de donar la cara i oferir confiança i seguretat». Així es va manifestar el vicesecretari general del PSOE, José Blanco, davant dels dirigents del PP, que
van acusar Zapatero de mentir.
Altres membres i assessors del Govern van incidir en aquesta tesi,
però qüestionant que Zapatero no
hagués buscat un llenguatge més
senzill per explicar la situació dels
bancs i el necessari suport que un
Govern ha d’oferir sempre al sistema financer, pedra angular en un
sistema de lliure mercat. A la Moncloa van compartir aquesta anàlisi,
però van precisar que és molt difícil
acostar la «terminologia de la crisi»,
la situació macroeconòmica a ciutadans que buscaven solucions a les seves històries personals.
El president del PSOE, Manuel
Chaves, va destacar «la solvència i la
credibilitat» de Rodríguez Zapatero,
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33 El president del Govern, en un instant del programa de TVE.

El president va fallar al respondre sobre
la venda d’armes a Israel i l’ocupació
33 El president es va equivocar al
ser preguntat per la venda d’armes d’Espanya a Israel. Va dir que
s’exporta per un valor d’un milió
d’euros. El Ministeri d’Indústria va
informar ahir que es va vendre
material per 1,5 milions d’euros,
d’un total de 249,8 milions exportats el 2007. En el primer semestre
del 2008, Espanya va vendre a Israel material per 1,5 milions. Majo-

ritàriament, es tracta d’equips, segons Indústria, que Israel reexporta a altres països.
33 També es va embrancar amb
alguns ciutadans per la seva promesa d’aconseguir la plena ocupació. Zapatero la va veure gairebé assolida el juliol del 2007 i figurava com a objectiu realista en
el programa del PSOE el 2008.

ATENCIÓ TELEVISIVA / En qualsevol
cas, els socialistes s’agafaven ahir a
l’audiència televisiva per demostrar
la capacitat d’atracció de Zapatero.
Un total de 6.432.000 persones de
mitjana, un 30,5% de quota de pantalla, van veure dilluns el programa
de la primera cadena de TVE, que va
batre un nou rècord. Les xifres van
superar la primera edició, el 27 de
març del 2007, en la qual l’espai va
registrar un 30,3% de share i
5.834.000 espectadors d’audiència
mitjana. Però a Catalunya, en canvi,
es va produir el fenomen invers, informa Txerra Cirbián. La compareixença de Zapatero va caure al vuitè
lloc entre els programes més vistos
del dia, amb 557.000 teleespectadors
i un escàs 17% de quota, per sota de
sèries com CSI. Comparat amb el
2007, la caiguda de l’interès és evident: 718.000 catalans el van veure,
amb un 22,5% de share, 161.000 espectadors i 5,5 punts més que ara.
Unes dades que abonen qualsevol estudi polític i sociològic.H

El programa Tengo una pregunta
para usted es va gravar als Estudios Buñuel de TVE, en referència
al director de la pel.lícula surrealista Un perro andaluz. No obstant,
dilluns, més aviat vam ser espectadors de la realitat crua i parlada d’una Espanya moderna, encara que desconcertada i preocupada. Zapatero va dir que l’economia no és només diners, sinó que
també és «un estat d’ànim». Com
la política.
D’ànim no n’hi va faltar, al
president. Però, si bé és cert que
l’optimisme és contagiós, també
ho és –i més– el pessimisme. El
to baix, desconfiat, escèptic i
crític dels ciutadans va planar en
l’ambient i Zapatero va haver
d’agafar el toro per les banyes. Les
seves mans gesticulaven, amb els
punys tancats, com si intentés
agafar les astes de la crisi. Va voler transmetre l’energia necessària per combatre el desànim
«junts». Encara que la gent ja en
té prou amb els seus propis problemes per pensar en plural. Però
de raó no n’hi falta a l’afirmar
que sense un «nosaltres» esperançador no hi ha «jo» possible.
El president va pagar la penitència del seu optimisme antropològic. Va assumir els seus errors, malgrat que va mirar d’alliberar-los de l’engany i la mentida.
Potser no se’l va notar prou
còmode, fins i tot la jaqueta semblava més petita del que ja era.
Va jugar a no perdre, amb respostes més respectuoses i pedagògiques que convincents, i no va
guanyar d’una manera clara.
La humilitat forçada que controlava els seus gestos i les seves
afirmacions el van ajudar a ser
pròxim, tot i que no va sorprendre ni es va reconèixer en ell el ZP
desafiador. Algunes persones van
jutjar la seva facilitat d’oratòria
com una cuirassa de superfície esmunyedissa més que com una
virtut política o personal. Es detecta una certa prevenció ciutadana davant els seus encants. Si bé
tot es pot dir amb un somriure,
amb això no n’hi ha prou quan
s’esperen respostes clares.
Les preguntes (¿només una des
de Catalunya?) eren per a Zapatero, però es jutjava, també, la capacitat de la política com a eina
per fer possible el necessari i inajornable. L’èxit d’audiència es podria interpretar com un bon indicador per a ell, tot i que en realitat ho sigui més per a la política.
La confiança i l’interès que la ciutadania té encara, tot i la crisi, en
les respostes i solucions polítiques, és una dada molt positiva.
Zapatero va estar millor que ZP.
És temps de governants, no d’espadatxins del verb. H

