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Jaime Mayor Oreja --democristià basc de tradició i vell militant d'UCD-- ha 

instrumentalitzat María San Gil, amb el pretext de la defensa d'uns 

principis utilitzats com a arma per a l'atac personal a Mariano Rajoy --al 

qual es titlla de poc fiable--, en una descarnada lluita pel control del PP 

promoguda per la seva ala radical, que bascula al voltant de l'eix basc-

madrileny. Això s'explica en els militants bascos, sotmesos a la pressió 

d'un entorn que limita la seva llibertat i amenaça la seva vida, però 

resulta desorbitat en el cas del sector dur madrileny, que no té cap altra 

meta que el control del partit al servei d'un objectiu: la imposició del seu 

model d'Estat, per perpetuar l'hegemonia sobre tot Espanya en mans del 

nucli de poder polític-financer-funcionarial-mediàtic madrileny, que 

l'ostenta des de sempre. 

 

Aquest grup mesetari, que suposa --pel que fa a estil i formes-- una 

involució que va més enrere dels tecnòcrates del tardofranquisme, ja va 

deixar veure tot el que portava dins durant la segona legislatura del 

president Aznar, quan no va necessitar parlar català en la intimitat; 

durant els terribles dies posteriors a l'11-M, que van ser la tomba de la 

seva credibilitat, i durant els quatre anys de l'última legislatura, en què 

es va enrocar en una oposició obtusa. I, en aquesta línia, no desistiran en 

el seu atac a Rajoy, al qual consideren un traïdor als seus principis i --

encara més-- un perill per als seus interessos. 

 

Aquesta dreta donarà a Rajoy el mateix tracte atroç que va dispensar al 

seu dia a Adolfo Suárez. Però Rajoy ha d'aguantar. En la seva resistència 



hi ha l'oportunitat de prestar un gran servei al país, que va més enllà de 

la seva peripècia personal. És indiferent que culmini la carrera accedint a 

la presidència del Govern. Potser el seu destí serà menys brillant, encara 

que decisiu: provocar, amb la seva perseverança, el desemmascarament 

de la dreta extrema, traient- la de polleguera amb la seva flegma. 

D'aquesta manera, encara que ell quedi cremat, els seus oponents també 

resultaran calcinats, de forma que el PP haurà de buscar una sortida, en 

forma de cara nova- o recuperada per una estona. 


