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El fitxatge de Manuel Pizarro per part de Mariano Rajoy, confirmat dilluns, 

és un punt a favor per al líder popular, però pot comportar-li danys 

col.laterals. Sens dubte és un èxit de Rajoy poder oposar al vicepresident 

Pedro Solbes una figura tan coneguda i tan admirada en sectors de la 

dreta com és Pizarro. Miguel Arias Cañete, actual portaveu del PP per a 

afers econòmics, ha demostrat la seva inconsistència després 

d'entossudir-se a exercir una oposició vociferant davant dels evidents 

èxits econòmics del país, fins al punt que el partit va repescar Juan 

Costa per elaborar el programa electoral. Però a Costa, un polític eficient 

que va créixer a l'ombra de Rodrigo Rato, li falta pes específic per ser el 

braç dret del president en el cas que el PP guanyi les eleccions del 9-M. I 

Rato sembla haver descartat definitivament un futur vinculat a la 

política, després d'haver tornat de Washington. 

 

Per tant, Rajoy tapa un forat fonamental en la seva alineació i dóna un 

important cop d'efecte al fitxar un home que ha estat durant mesos a 

totes les portades pel seu apassionant pols politicoeconòmic per salvar 

Endesa de l'opa de Gas Natural. Quan Pizarro va sortir amb la Constitució 

a la mà per denunciar que darrere de l'operació hi havia interessos 

inconfessables del Govern, el PP va recolzar en bloc la seva posició. 

Aquell dia havia nascut un líder polític, algú capaç d'enfrontar-se a 

l'intervencionisme de Rodríguez Zapatero, de comparèixer altiu al Senat i, 

tot s'ha de dir, de procurar unes suculentes plusvàlues als centenars de 

milers d'accionistes d'Endesa. 

 



Però el que Pizarro suma en una direcció, ho resta en una altra. La 

imatge de l'expresident d'Endesa resulta especialment agressiva per a 

Catalunya --va preferir que Endesa passés a control alemany abans que a 

l'òrbita de La Caixa-- i representa un estil neocon en què es barregen 

amb pocs escrúpols els interessos polítics i els econòmics. Tot i tenir un 

pensament propi i ser dialècticament hàbil, Pizarro és home de confiança 

de José María Aznar i del cercle de la FAES, que augmenten així el seu 

control sobre Rajoy. L'ascens de Pizarro va paral.lel al nou cop de porta 

que l'aparell del PP va donar ahir a Alberto Ruiz-Gallardón, que finalment 

no anirà a la llista al Congrés, amb la qual cosa perd peu en la carrera per 

la successió. Mentre l'aznarisme clàssic guanya terreny, perd empenta 

l'opció centrista que representa l'alcalde de Madrid. 

 


