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Esperanza Aguirre ha aixecat la bandera del liberalisme a l'hora de posar 

pals a les rodes de la candidatura de Mariano Rajoy en el proper Congrés 

del PP. Però resulta peculiar un liberalisme radicalment contrari a pactar 

amb nacionalistes democràtics, entre els quals hi ha Convergència, 

integrada en el partit liberal europeu. Aguirre s'ha apressat a arrenglerar-

se amb María San Gil, que ha decidit no subscriure la ponència política del 

congrés del PP que havia contribuït decisivament a redactar. 

 

A l'hora de posicionar-se a favor de María San Gil, han sorgit, al costat 

d'Esperanza Aguirre, algunes veus de l'ala més conservadora del PP, com 

Ana Botella, que, per cert, va veure com el seu marit esdevenia president 

del Govern espanyol l'any 1996 gràcies a un acord amb els nacionalistes 

de CiU. 

 

Un cop s'ha conegut el contingut concret de la ponència, queda clar que 

el moviment de María San Gil per desvincular-se'n no té a veure amb la 

literalitat del text, sinó amb un desacord amb el gir moderat que Mariano 

Rajoy intenta tirar endavant dins el PP. María San Gil, situada a l'entorn 

de Jaime Mayor Oreja, és una personalitat que mereix un profund 

respecte, però que dissortadament té dificultats massa notòries per 

evitar de projectar ressentiment en l'acció política. 

 

En l'escenari basc, on la violència s'instal·la massa sovint en la vida 

quotidiana, s'entén la crispació de María San Gil, però aquest PP massa 

bel.licós s'equivoca quan no sap construir un espai d'entesa amb el PSE i 



actua amb excessiva agressivitat cap al PNB, al qual acusa de 

connivència amb el terrorisme d'ETA. Però alhora cal dir ben alt que 

Ibarretxe comet un greu error al parlar de negociació política hores 

després de l'assassinat d'un guàrdia civil i que és inoportú l'acord de 

divendres del Parlament basc sobre denúncies de tortures a detinguts 

d'ETA. 

 

Certament, la digestió dels resultats electorals del 9 de març i la 

preparació del seu congrés estan generant fortes tensions al PP entre els 

que, amb Mariano Rajoy al capdavant, opten per la modernització del 

partit i els nostàlgics. Encara la setmana passada el PP va perdre al 

Congrés dels Diputats una nova proposició contra la immersió lingüística, 

una eina fonamental per evitar dues comunitats lingüístiques girades 

d'esquena. 

 

La renovació que impulsa Rajoy ha comportat canvis substancials com la 

desaparició del primer pla polític de dirigents de la línia dura com Eduardo 

Zaplana i Ángel Acebes. Crec que Rajoy l'encerta i que aquesta 

estratègia pot posar en dificultats Zapatero perquè una orientació 

moderada del PP pot atreure un electorat de centre que en les 2 

darreres eleccions generals s'ha decantat sense entusiasme pel PSOE. 

 


