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Ara és quan comença de veritat la crisi del Partit Popular. La fase de 

negació de l’evidència, descrita com una de les últimes que viuen els bor-

ratxos, dóna pas en aquesta classificació als cants regionals. I després ja 

ve la qüestió d’explicar-ho a casa. Els cants regionals s’han apagat en 

principi amb la rendició de Francisco Camps a les ordres de la central 

del carrer de Génova de Madrid. 

 

¿Pensa algú al PP que, liquidades aquestes fases de la festa, s’acabaran 

els problemes? Doncs no, ara cal arribar a casa i donar explicacions a 

aquells amb qui compartim la vida quotidiana i als veïns que pot ser que 

ens votin o no per presidir la comunitat de propietaris (sempre hi ha algú 

disposat a encarregar-se d’aquestes tasques). 

 

La patètica imatge de Ricardo Costa amarant de llàgrimes la taula del 

suplici mentre el feien fora del seu càrrec de portaveu, i després del de 

secretari general, no calmarà les aigües tèrboles dels populars. Aquestes 

llàgrimes, les resistències de Camps a entregar el seu cap, els folis que 

encara queden per publicitar del sumari de la xarxa de Francisco 

Correa, han deixat en evidència una cosa: que Mariano Rajoy està a 

un pas de la liquidació. El seu màxim suport dins del partit, juntament 

amb Galícia, ha quedat fet miques, amenaçat pels zaplanistes i per Juan 

Costa. Esperanza Aguirre ha pogut veure que aquest flanc està 

obert, i no hi té mala relació. 



 

El procés de deteriorament de Rajoy s’accelera a partir d’aquest 

moment. I els seus enemics, que no són pocs, comencen a frisar. 

Saltaran amb rapidesa a mossegar-li la jugular, una vegada s’hagin 

entonat tots els cants regionals sobre la unitat del partit i sobre com 

n’estem tots de contents (versió de Camps). 

 

¿Qui farà el primer pas? Coneixent el personatge, és molt probable que 

sigui Aguirre. La presidenta madrilenya començarà el llarg i abrupte 

camí que condueix a un congrés extraordinari, sabent que els ritmes han 

de ser ràpids, perquè falten més de dos anys perquè arribin les eleccions, 

que són prou temps per redreçar les coses, però no sobra ni un dia. Per 

arribar amb garanties al 2012, tot ha d’estar liquidat el 2011. I cal un 

any com a mínim per fer una campanya contra la gestió de José Luis 

Rodríguez Zapatero.  

 

Aguirre sap que els temps són aquests. I també sap que no tindrà 

gaires oportunitats més. Veurem com de les pàgines dels diaris surten 

altres candidats, com ara l’etern Alberto Ruiz Gallardón, però els 

veurem desplomar-se, perquè el partit no els vol, tot i que els vulguin els 

votants perquè donen imatge de dreta civilitzada. Si el PP de Rajoy fos 

un regne, ja podríem ressuscitar la frase de José Ortega y Gasset: 

Delenda est monarchia. 

 


