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la indignació social: IU i UPD. El par-
tit de Rosa Díez, la gran sorpresa del 
2008, seria ara la tercera força més 
votada i aconseguiria de quatre a sis 
escons. Els verd-i-rojos de Cayo Lara 
es quedarien en la mateixa forquilla 
i aconseguirien una important recu-
peració electoral.
 Tindran menys sort entre els mi-
noritaris el PNB i ERC. Tots dos po-

den perdre un o dos dels seus dipu-
tats actuals en unes eleccions clau. 
Els nacionalistes bascos han de man-
tenir el seu múscul enfront de Bildu 
i el PSE de Patxi López, mentre que 
els independentistes catalans estre-
nen candidat i estratègia a Madrid, i 
per tant el seu nou president també 
s’enfronta al seu primer examen a 
les urnes. H
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El líder del PP també surt   
vencedor en el cara a cara

RAFAEL TAPOUNET 
BARCELONA

T
enint en compte els re-
sultats de l’últim barò-
metre del GESOP, als so-
cialistes ja no els queda 

ni la taula de salvació de la pree-
minència del seu candidat sobre 
l’aspirant del PP. Fa quatre me-
sos, els dirigents del PSOE relati-
vitzaven l’avantatge dels popu-
lars al·legant que en el cara a ca-
ra directe els espanyols preferien 
Alfredo Pérez Rubalcaba com a 
president del Govern enfront de 
Mariano Rajoy. Ara ja ni això. La 
bona estrella inicial del candidat 
socialista s’ha anat apagant, i si 

al maig el 40,8% dels enquestats van 
dir que preferien veure Rubalcaba a 
la Moncloa (mentre el 35,4% s’incli-
nava per Rajoy), al setembre ja són 
només el 33,7% dels entrevistats els 
que trien l’aspirant del PSOE. Els re-
sultats ja són només una mica mi-
llors que els que va aconseguir José 
Luis Rodríguez Zapatero en el seu 

pitjor moment (el 28,2% el desem-
bre del 2010).
 Per contra, després de la petita 
baixada que va patir en el baròme-
tre electoral de fa quatre mesos, Ra-
joy veu reforçades les seves opcions 
a l’obtenir el favor del 42,5% dels en-
questats que van haver de triar en-
tre un candidat i l’altre. Es tracta de 
la cota més alta aconseguida en tota 
la legislatura. Una dada reveladora: 
el 14,2% dels entrevistats que van 
afirmar haver votat el PSOE en les 
eleccions legislatives del 2008 pre-
fereixen veure ara el líder del PP en 
la presidència del Govern.
 En l’ascens de Rajoy és fonamen-
tal la percepció que té d’ell l’electo-
rat com un polític més capacitat per 
lluitar contra la crisi i l’atur, una 
impressió que compensa de sobres 
la seva imatge d’home poc carismà-
tic i amb poca capacitat de lideratge 
(en aquests dos aspectes Rubalcaba 
el supera amb certa comoditat). En 
tot cas, per primera vegada des del 
2004, els enquestats atorguen un 
aprovat al candidat popular (un 5 
pelat). Només el cap de llista de CiU, 
Josep Antoni Duran Lleida, acon-
segueix una qualificació més bona 
(un 5,1). H 

Rajoy ja s’imposa 
a Rubalcaba en el 
pols directe entre 
candidats

El dirigent  popular 
aconsegueix 
aprovar per primer 
cop des del 2004

Independentment de
les seves preferències, 
si ara se celebressin 
eleccions generals, 
¿qui creu que guanyaria, 
Rubalcaba o Rajoy?
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Un Congrés divers 
amb una veu dominant

E
ls espanyols no tenen 
cap dubte que el prò-
xim president serà Ra-
joy i totes les dades de 

l’enquesta avalen aquesta per-
cepció. Els ciutadans han perdut 
la confiança en els socialistes. Els 
principals adversaris del PSOE 
estan mobilitzats com no ho ha-
vien estat mai abans i l’electorat 
socialista està més dubtós i des-
content que mai. Ni confia en la 
victòria ni està segur que això si-
gui el que li convé al país. La valo-
ració de la situació política i eco-
nòmica cada vegada va més ma-
lament, igual que l’opinió sobre 
el Govern espanyol. El malestar, 
la impotència i la por afecten tot-
hom, també l’electorat socialis-
ta. L’empenta que va represen-
tar l’entrada en escena de Rubal-

caba com a candidat en el mes de 
maig s’ha esvaït.
 La fortalesa del PP se sustenta en 
una fidelitat de vot altíssima, gai-
rebé total, dels votants del 2008, 
a més a més d’alguns vots que rep 
d’altres forces polítiques i de perso-
nes que no van votar fa quatre anys. 
Els socialistes se situen en una fide-
litat al voltant del 60% i, ara mateix, 
més del 20% ja s’han decidit per una 
altra opció. Alguns indecisos conti-
nuen mostrant simpaties pel PSOE, 
però la seva predisposició a votar és 
baixa. Un 15% de la mostra diu que 
segur que votarà el PP.
 La confrontació entre candidats 
tampoc ajuda Rubalcaba. L’aspi-
rant socialista ja no és el preferit 
com a president. Encara que a Ru-
balcaba se’l veu més preparat, amb 
més capacitat per connectar amb 

la gent i amb més capacitat de lide-
ratge, a Rajoy se’l considera més ca-
paç per tirar endavant el país i amb 
un projecte més bo; i, sobretot, ge-
nerador de més confiança, especi-
alment en la lluita contra la crisi i 
l’atur.
 Una de les sorpreses de la nit 
electoral la poden protagonitzar la 
resta de forces polítiques que, con-
juntament, milloraran ostensible-
ment els resultats (poden arribar a 
obtenir entre 10 i 20 escons més que 
els actuals). Es veurà, per exemple, 
quina és la força d’UPD, que segons 
l’enquesta pot disputar a IU la terce-
ra posició. Equo a Madrid, Compro-

mís al País Valencià o Bildu a Euska-
di són alguns exemples de nous par-
tits que poden entrar al Congrés. 
Així doncs, un parlament més di-
vers, però amb una veu clarament 
dominant. En tot cas, dos mesos de 
campanya electoral encara poden 
canviar algunes coses, que s’hau-
ran d’analitzar quan estiguem més 
a prop.   
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L’empenta que va 
suposar l’entrada en 
escena de Rubalcaba 
s’ha esvaït


