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Rajoy feia gairebé un any que tenia brots verds. Des del congrés de 

València, en què amb l'ajuda de Camps i Valcárcel (president de Múrcia) 

es va imposar després de la derrota del març del 2008. No és que fes 

estralls, però amb l'ajuda de dos alfils femenins i centristes, Soraya i 

Cospedal (just el pol oposat a Acebes i Zaplana), semblava un dièsel 

ranquejant però capaç d'arribar primer a la meta de les pròximes 

generals. 

 

I dues enquestes recents (d'El País i La Razón) el predeien guanyador per 

un i dos punts. Tot i que el CIS encara donava un punt d'avantatge al 

PSOE i mostrava que, tot i la recessió, la desconfiança en Rajoy (80% 

dels enquestats) supera la de Zapatero (66%). 

 

A favor de Rajoy remava la crisi econòmica (negada durant molts mesos 

pel Govern) i l'augment de l'atur, la seva victòria (gairebé personal) a 

Galícia, que a més prenia a Rosa Díez l'opció de vot útil de protesta per a 

les europees, i la formació del nou Govern basc, que deixa Zapatero 

sense majoria a Madrid i amb dificultats per governar amb una certa 

autoritat. 

 

Però aquesta setmana, que a Madrid Sant Isidre ha deixat amb quatre 

dies, els brots verds s'han començat a pansir. Primer perquè la trama de 

corrupció de nuclis del PP es confirma. Ara ja no és el jutge Garzón (el 

"socialista" que imputava Felipe pel GAL) qui, fent conxorxa en una 

cacera amb Bermejo, imputa alts càrrecs i alcaldes de la Comunitat de 



Madrid i fixa fiances de 750.000 i un milió d'euros. I passa exactament el 

mateix a València. Rajoy diu que ningú es ven per quatre vestits. That's 

the question. ¿Què més hi havia entre Camps i el Bigotes, el cap local de 

la trama i tramoista del casament de la filla d'Aznar? Ara el cita com a 

imputat el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià. I passi el que 

passi dimarts tot Espanya es pregunta per què Camps encara no ha 

exhibit la factura del sastre. 

 

La trama Gürtel és un llast per a les expectatives europees del PP. Però 

el que és greu és que, com va dir un diari de dretes de Madrid, Zapatero 

va sortir viu del debat dels quatre milions d'aturats i Rajoy el va perdre. 

¿Per què? ZP va fer algunes propostes noves i va reconèixer haver fallat 

en les seves previsions. Davant d'això, Rajoy va insistir en una pintura 

tremendista de la crisi i a atribuir tota la culpa a Zapatero, quan se sap 

que estem en la pitjor recessió mundial des del 1929. Però, l'error més 

gran va ser limitar-se al catastrofisme, no enjudiciar amb rigor les 

iniciatives de ZP i no dissenyar una política econòmica consistent. 

 

No és l'adequat i per això, després del debat, el 70% dels espanyols 

enquestats pel CIS diuen que no té propostes alternatives. I el 71%, que 

és incapaç de fer una oposició constructiva. 


