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Mariano Rajoy va sortir ahir «molt content i molt satisfet» de la reunió 

extraordinària de l’executiva del PP en què va advertir que «no hi haurà 

pròxima vegada» i va qualificar d’«inacceptable» el guirigall de les últimes 

setmanes. En aquests dies tempestuosos, la presidenta de Madrid, 

Esperanza Aguirre, ha entaulat un pols per posar un home seu a Caja 

Madrid, i el president valencià, Francisco Camps, ha jugat al gat i a la rata 

amb la direcció del PP a propòsit del cessament, decidit però no 

executat, de Ricardo Costa pel cas Gürtel. L’optimisme de Rajoy va ser 

secundat per la seva secretària general, María Dolores de Cospedal, que 

va destacar la «tremenda unitat» del partit, i per la portaveu 

parlamentària, Soraya Sáenz de Santamaría, que va estimar que s’ha 

posat «punt final» als conflictes interns. 

 

Però una cosa són les valoracions oficials, i una altra, la realitat. Aguirre 

continua donant mostres que no es dóna per vençuda. Ahir no va anar a 

la reunió amb l’excusa pueril que així els membres de l’executiva podrien 

debatre amb més llibertat sobre les declaracions que el vicealcalde de 

Madrid, Manuel Cobo, va fer contra ella. Després de la reunió, la 

presidenta madrilenya va retreure a la direcció del partit que a la 

«víctima» (ella mateixa) se l’equiparés amb l’«agressor» (Cobo). 

 

Aguirre va interpretar així les crítiques de Rajoy als que parlen de 

companys fora dels òrgans interns (referència a Cobo) i als que 

pressionen òrgans del partit com el Comitè de Drets i Garanties 



(referència a Aguirre) o forcen càrrecs electes a firmar documents (una 

al·lusió al manifest d’alcaldes contra Cobo promogut per Aguirre).  

 

El problema de fons és que Esperanza Aguirre i els que la recolzen no 

han renunciat a descavalcar Rajoy de la presidència del PP i de la 

candidatura per a les eleccions del 2012. La baralla de Caja Madrid no 

era res més que una batalla en aquesta lluita final. Aguirre ha hagut de 

cedir perquè les seves pretensions –nomenar el seu segon, sense cap 

experiència bancària– eren desmesurades, però les hostilitats es poden 

reprendre per qualsevol motiu. 

 

Davant d’aquesta previsió, Rajoy va amenaçar ahir d’eliminar de les llistes 

electorals els «deslleials» i els que «debiliten» el partit com a alternativa 

al PSOE. Tothom va entendre que Aguirre era la principal destinatària del 

dard. Però a Rajoy li costa tant actuar que es deixa part de la seva 

autoritat en cada escaramussa. 

 


