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La justícia comença a treballar al voltant de la suposada trama 

d'espionatge a la Comunitat de Madrid. La investigació al Partit Popular 

acaba de començar. Els fets que s'han denunciat són gravíssims, i 

l'anàlisi que en fan en privat els membres del PP no contaminats per 

aquest episodi és semblant. 

 

"No hi ha ningú imprescindible en una organització política, ningú --em 

diu un veterà dirigent del PP--. Això no és la UCD, el partit aguanta el que 

sigui. A Esperanza Aguirre i a Gallardón la militància els dirà qualsevol dia 

que se'n vagin a casa seva i que ens deixin en pau". Un altre dirigent, 

més jove, apunta: "Tots els problemes que salten al partit tenen a veure 

al final amb aquesta guerra. Ja està bé". I, així, segurament es podria 

anar d'un popular a un altre fins a un nombre considerable, especialment 

fora de Madrid. 

 

¿Però qui ha de dir ¡ja està bé!? Mariano Rajoy va anunciar la investigació 

interna amb la determinació d'arribar fins al final. La pregunta ara és on 

és la meta i qui la posa. Si tots hi sortien perdent ja, la guerra de 

dossiers a camp obert declarada aquesta setmana i en què tots acusen a 

tots elevant l'aposta cap a la direcció nacional, s'encamina cap al suïcidi 

col·lectiu. Serà interessant comprovar si aquesta amenaça actua com un 

fre en la investigació interna o els que treballen cada dia pel partit des de 

la perifèria empenyen a una catarsi de conseqüències desconegudes. 

 



Perquè la bomba de rellotgeria que tenen entre les mans al PP es va 

activar fa molts mesos: aquella nit en què Mariano Rajoy va donar a 

entendre que deixava la presidència després de perdre les eleccions, i 

tots els que es veien al seu lloc es van pensar que havia arribat el seu 

moment. Aplacar l'energia que es va desencadenar aleshores per la 

successió no resultarà gens fàcil. 

 

Ara són les eleccions gallegues i basques, després seran les europees, o 

una mala tarda parlamentària, o una enquesta... A Mariano Rajoy 

l'examinen una part dels seus cada mes. El dubte és si el líder popular 

afronta aquest últim repte com un parcial més o com l'examen final. 


