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Ahir es van complir vuit dies des que Acebes,, encara secretari general 

del PP, va fer ostentació de no voler seguir en la nova etapa. Avortat el 

relleu ràpid de Rajoy per Aguirre, vist que el líder es recolzava en la 

liberal Soraya Sáenz de Santamaría, i que volia --amb quatre anys de 

retard-- inflexionar la línia del PP, ha començat l'aixecament. 

 

Rajoy va insinuar que volia un PP de centredreta, menys crispador i que 

no creés desconfiança a Catalunya i Euskadi, on el PSOE el va avançar en 

23 diputats (17 a Catalunya i 6 al País Basc), el 9-M passat. I aquesta 

anàlisi és anatema per a l'aznarisme, que controla el PP des de la retirada 

de Fraga. Les primàries es pregonen per deslegitimar Rajoy per poc 

sensible a la democràcia interna. I després de la marxa desafiadora de 

Zaplana i Acebes, ahir la líder basca María San Gil va donar la campanada 

a l'anunciar la seva retirada de la ponència política --per a la qual havia 

estat nomenada pel mateix Rajoy-- per "diferències fonamentals de 

criteri". 

 

¿Quines diferències? Sembla que l'actitud menys bel·ligerant amb el 

nacionalisme que Soria, el vicepresident canari, hauria imposat a la 

ponència. I molts dirigents la coregen. Aguirre afirma que, quan algú com 

San Gil es retira, tot el PP ha de reflexionar. I Ana Botella declara: "Estic 

amb San Gil; si ella abandona deu ser per un motiu essencial". I ha afegit 

que no es devien estar respectant els principis del partit, que a Euskadi 

han mort moltes persones per defensar una idea d'Espanya i que els 



militants lluitaran aferrissadament perquè aquesta idea continuï. D'aquí a 

dir que Rajoy traeix els morts, com ell va fer amb ZP, no hi ha gaire tros. 

 

La puntada de peu de San Gil fa pudor de socarrim. Hi ha una sublevació 

contra Mariano Rajoy per voler corregir el rumb "tot a la dreta" dels 

últims anys. I alcen la bandera de San Gil i la democràcia interna. Volen 

soscavar els suports de Rajoy i torpedinar-lo. ¿Què passarà? Rajoy ha 

perdut dues eleccions --com Aznar va fer abans-- però disposa de 

l'aparell del partit i del suport dels barons regionals. Amb tot, portar el 

PP al centre exigeix destresa. I no és segur que en tingui. És moderat, 

però va pujar de la mà de Aznar i no li sobra autoritat moral per predicar 

centrisme. Designar San Gil per a la ponència política indica poca traça 

perquè està lligada a Mayor i és un emblema de la dreta antinacionalista. 

Pensar que beneiria el viatge al centre sense l'aval d'Aznar i Mayor era 

una temeritat. 

 

La temeritat li ha explotat a Rajoy a la cara. I si repeteix errors, pot 

perdre fàcilment el control, ja que també té muntada una altra operació 

de persecució implacable pels que ja la van fer amb èxit contra Felipe i 

l'han intentat --a favor seu-- contra Zapatero. 


