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El previsible perjudici infligit al Partit Popular i als seus dirigents pel cas 

d'espionatge descobert a Madrid i la trama de corrupció investigada pel 

jutge Baltasar Garzón queda perfectament reflectit en l'enquesta que 

avui publica EL PERIÓDICO. Llevat de l'alcalde de la capital, Alberto Ruiz-

Gallardón, que sembla bastant immune al cost polític dels escàndols --

supera la nota de 5--, els noms de referència --Mariano Rajoy, Esperanza 

Aguirre, Francisco Camps-- en surten molt malparats i les expectatives 

electorals dels populars es ressenten sense que, pel que fa a la resta, es 

pugui parlar d'un ascens dels socialistes, amb una intenció de vot del 

41%, només dos punts i mig per sobre dels seus adversaris. És a dir, fa 

més mal al PP la sospita de corrupció i de guerra fratricida que al PSOE la 

crisi econòmica. 

 

Tot i així, els enquestats suspenen per primera vegada la gestió del 

president del Govern (4,9) i, en canvi, donen un 5 a Rosa Díez, la líder 

d'Unió, Progrés i Democràcia, que situa aquest nou partit per sobre de 

qualsevol altre cap de cartell, millora les seves perspectives electorals i 

contribueix al retrocés popular. Un descens que danya la popularitat de 

Rajoy --ocupa el quart lloc entre els líders polítics, per darrere de Duran 

Lleida-- tant dins com fora del partit. 

 

De tot plegat és fàcil deduir que li ha donat un pèssim resultat al PP el 

seu propòsit de desviar l'atenció i presentar la situació com a fruit d'una 

conspiració. En aquest sentit, el sondeig és molt eloqüent: solament el 

14% dels enquestats afirmen que els populars són víctimes d'una 

maniobra de descrèdit. Que l'opinió més estesa sigui que els casos 



d'espionatge obeeixen a una venjança i que el PP és responsable dels 

episodis de corrupció hauria de portar el partit a reflexionar, perquè són 

molt pocs els que pensen que el Govern està darrere de les indagacions 

de Garzón, com s'entossudeixen a repetir els portaveus populars. 

 

¿Aquest panorama provoca entre els ciutadans més desafecció de la 

política? Potser l'única nota positiva de la confusió regnant és que la 

resposta és no: el 61,3% dels enquestats asseguren que estan 

interessats per la política, nou punts més que al novembre. Cosa que 

confirma, de passada, que en situacions d'incertesa com l'actual es 

registra una politització més gran dels ciutadans, encara que els polítics 

no estiguin precisament a l'altura de les circumstàncies. 


