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El dictamen del Baròmetre és rotund. Primer, el PP ha de moderar el seu 

discurs. Segon, Mariano Rajoy té problemes d'imatge però, ara mateix, és 

l'únic líder possible. Tercer, si els populars volen guanyar les eleccions 

del 2012 no han d'excloure que, en algun moment, Gallardón prengui el 

relleu. 

 

Els ciutadans creuen que el PP s'ha de centrar. L'abril del 2004, després 

del 14-M, el 31,1% dels espanyols deien que tenien confiança en el PP. El 

novembre passat, últim Baròmetre anterior a les eleccions, aquest 

percentatge havia caigut vuit punts. La raó de la davallada només pot 

ser el recurs constant a la crispació amb l'excusa de l'"Espanya es 

trenca", tant per negociar amb ETA com per pactar l'Estatut. Ara el 69% 

dels espanyols creuen que el PP s'ha de moderar contra només un 18% 

que afirma el contrari. En l'electorat conservador també predominen els 

tranquils (52% contra 37%). I el PP només sumarà vots si en sedueix 

alguns que no el voten. 

 

I si fos per les enquestes, el candidat indiscutible és Ruiz-Gallardón, 

preferit tant pel total de la mostra com pels votants del PP (27% i 24%, 

respectivament), per sobre de Rajoy (15% i 22%) i a una distància 

abismal d'Esperanza Aguirre (4,9% i 9,5%) i de Juan Costa (0,4 i 1%), el 

polític aclamat per El Mundo. I és curiós que la preferència per Aznar es 

limiti a l'1,3% dels votants populars (encara que el valoren bé). Així, 



només Gallardón seria millor que Rajoy. Qualsevol altre candidat és una 

aventura, i més encara si no és diputat, ja que el Congrés és la principal 

tribuna política. 

 

Aquesta dada és letal per a Aguirre. Rajoy és el segon preferit del Partit 

Popular però té dos avantatges de pes sobre Gallardón. Primer, que és 

diputat i té més oportunitats de definir el discurs. Segon, que Gallardón 

(ell ho sap) no guanyaria a València. Si la dreta dreta ja s'alarma de les 

derives de Rajoy, un conservador biològic però que sap llegir el que va 

passar el 96 i el que passa a Europa, ¿quins crits se sentirien si Gallardón 

aixequés el cap? 

 

Però Rajoy no és un valor segur. Ha perdut dues vegades (com Aznar i 

Felipe, sigui dit de passada) i el 51% dels enquestats (el 47% dels quals 

el van votar) creuen que hauria d'haver dimitit. I la seva puntuació (4,8) 

és sempre inferior a la de Zapatero (al contrari que Gallardón). A més, en 

el camp conservador puntua menys no només que Gallardón, sinó també 

que San Gil i Aznar i, per poc, que Aguirre. Rajoy paga no haver fet el seu 

"propi equip" el 2004. I li falta credibilitat i encant per capitalitzar la 

incipient pèrdua de confiança en el PSOE que la crisi econò- mica pot fer 

augmentar. 

 

La prescripció per al PP no té cap dubte: centrar el programa, consagrar 

Rajoy i mimar Gallardón per si de cas. Però ja se sap que hi ha pacients 

que van al metge. I paguen. Però no segueixen les receptes. Perquè en 

coneixen l'amargor i els fan arrufar el nas. 


