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La decisió de Mariano Rajoy de deixar Alberto Ruiz-Gallardón fora de la 

llista del PP al Congrés en les eleccions del 9 de març és alguna cosa més 

que un error conjuntural amb la vista posada en la cita amb les urnes. El 

sorprenent cop de porta donat dimarts a l'alcalde de la capital d'Espanya 

revela la incapacitat de l'actual dreta espanyola d'abandonar una política 

ultramuntana per emprendre de veritat un gir cap a la moderació, en la 

línia del llegat d'UCD i d'algun fugaç període dels governs de José María 

Aznar. Ruiz-Gallardón, més enllà de la seva inqüestionable vàlua política, 

s'havia convertit en el símbol del centrisme, en un dirigent temperat en 

aquests difícils temps de forta crispació. Per això és el polític que a 

moltes enquestes rep la millor nota. No li ha servit de res i per això ahir 

es considerava un "derrotat" que està a punt de retirar-se de la vida 

pública. 

 

El veto a la presència de Ruiz- Gallardón al Congrés s'ha d'interpretar en 

clau successòria. És a dir, si s'ha de buscar un substitut de Rajoy, en el 

cas que aquest tingui un resultat el 9-M que el condemni a quatre anys 

més de dura oposició, a l'alcalde de Madrid li faltarà una de les condicions 

que ara es consideren indispensables: ser diputat. També li passa el 

mateix a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, que 

en aquesta crisi ha exercit el trist paper del gos de l'hortolà, que ni 

menja ni deixa menjar. ¿Què passa, doncs, si fracassa Rajoy el 9-M? 

Doncs tot indica que les regnes les prendrà un aparell fortament 

controlat per José María Aznar i el seu entorn més pròxim, agrupat en la 

Fundació per a l'Anàlisi i els Estudis Socials (FAES). 

 



La sensació que avui té bona part de la societat és que Rajoy no ha 

sabut erigir-se com a líder per gestionar amb intel·ligència la pugna 

entre Aguirre i Gallardón i per preservar, més enllà de les 24 hores de 

rigor, l'impacte positiu que va poder tenir la incorporació de Manuel 

Pizarro al projecte del PP com un eventual futur ministre d'Economia. 

Rajoy va emfatitzar ahir que ell només deu explicacions als espanyols, 

però en les frenètiques 24 hores que van passar des de la filtració del 

fitxatge de Pizarro fins a la bufetada a Gallardón hem assistit a un 

creixent desconcert a les files del PP. Només Manuel Fraga, amb 

l'autoritat i independència que li dóna la seva condició de fundador del 

partit, s'ha atrevit a dir amb claredat el que molts pensen: "Això farà 

perdre vots". 


