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Dictamen. Rajoy ha aplicat mercromina a la ferida. I la mercromina no 

cura. El que ha aconseguit. U, Rajoy ha doblegat Aguirre a Caja Madrid. 

Però l’operació era només un despropòsit d’una dona excessiva. Caja 

Madrid necessita un president amb aval del Banc d’Espanya. Amb Rato, 

Rajoy proposa algú amb prestigi en el món financer. Al final, Aguirre ho 

ha captat. I el boicot a Rato, la joia de la corona del Govern d’Aznar, no 

afavoria la seva popularitat al PP. Dos, Rajoy també ha aconseguit (tres 

setmanes després que González Pons proclamés que la festa a 

València acabava aquell dia a les quatre de la tarda) que Camps netegi 

una mica el PP regional. Amb Rafael Blasco, un conseller foguejat que 

ve del PSOE (és cunyat de Ciprià Ciscar, el que va fer fora el guerrisme 

de Ferraz). Tres, Rajoy ha fet un discurs sensat (una mica gallinaci) 

proclamant que el que ha passat al PP és inadmissible, greu i no es pot 

tornar a repetir. 

 

Però queden sis infeccions. Sis. 

 

Primera. Camps ha quedat tocat. El PP valencià s’agitarà i Ric Costa pot 

donar disgustos (aquesta és la clau de la falta de valentia que Rajoy li 

recrimina)  

 

Segona. Camps va ser, davant de Madrid, el gran suport territorial de 

Rajoy. I la debilitat de Camps afectarà Rajoy. Malgrat Cospedal. I el 

PP té congrés el 2011.  



 

Tercera. Aguirre segueix fort a la seva taifa de Madrid, que va 

conquistar quan Pío García-Escudero va deixar la presidència regional. 

I té valentia per faltar ostentosament a la missa de reconvenció d’ahir.  

 

Quarta. L’ambició d’Aguirre és il·limitada. No renuncia a ser candidata 

el 2012 (hi ha congrés un any abans). Calcula que si Rajoy guanya ZP, 

no podria ser Thatcher fins al 2020. Tindria 68 anys.  

 

Cinquena. Gallardón odia la taifa de Madrid. El seu espadatxí, Manuel 

Cobo, va intentar presidir el PP regional el 2004, quan Pío va marxar. Es 

va retirar en 48 hores perquè Aguirre havia fet els seus deures. I 

Gallardón suporta menys l’ambició nacional d’Esperanza. Per això li va 

llançar Cobo. Creu que Aguirre dispara contra Rajoy i que caldrà 

parar-la. Ell heretaria Madrid. Per començar. 

 

Sisena. A poques setmanes de les eleccions del 2008, Rajoy es va 

empassar el veto d’Aguirre perquè Gallardón fos el número dos per 

Madrid. Llavors no va saber arbitrar. Ja veurem què passa avui amb 

Cobo, que ahir no es va retractar. I la reacció de Gallardón, si la 

bufetada és forta. I la d’Aguirre, si es queda en una lleu plantofada. I la 

de Rajoy, si tots plegats li tornen a tocar el voraviu.  

 

Resum. Rajoy és gallec, intel·ligent, sensat… i fins i tot astut, però la 

dreta espanyola exigeix puny de ferro. Pizarro diu, bucòlic, que sense 

pastor el ramat s’escampa. Només hi ha hagut un pastor, Aznar. I un 

colpista.  

 


