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La invocació a «la lleialtat, la prudència, la disciplina, el saber estar i la 

discreció» realitzada ahir per la secretària general del PP, María Dolores 

de Cospedal, arriba tard. La lluita pel poder declarada per la presidenta 

de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, ha enterbolit l’atmosfera 

fins a convertir la confrontació política en pràcticament una lluita caïnita. 

I així, mentre Aguirre porfidieja perquè el seu candidat a presidir Caja 

Madrid, Ignacio González, finalment acabi quedant-se el càrrec, el líder 

del partit, Mariano Rajoy, manté l’envit perquè la plaça sigui per a 

Rodrigo Rato, i Manuel Cobo, braç dret d’Alberto Ruiz-Gallardón i 

connotat rajoyista, llança una andanada que apunta a la línia de flotació 

dels seus competidors. Tot plegat adornat amb la sospita més que 

versemblant que Cobo va ser objecte d’una operació d’espionatge que 

va ser ordenada per l’entorn d’Aguirre.  

 

És difícil imaginar un cúmul més gran de despropòsits. En lloc de 

promoure el sanejament del partit, tallar la part danyada pel cas Gürtel i 

presentar alternatives al rumb dubitatiu del Govern per combatre la crisi, 

els dirigents del PP han optat per discutir les seves diferències a la plaça 

pública, cosa que diu molt de la seva tendència al sainet i ben poc de la 

seva capacitat per anteposar l’interès col·lectiu a les ambicions 

personals. 

 

Resulta especialment significatiu que, fins i tot a costa de danyar la 

imatge d’una entitat tan important per a l’economia espanyola com és 

Caja Madrid, a la pràctica s’hagi prolongat un període d’interinitat, si més 



no, imprudent. Que la quarta referència del sistema financer espanyol es 

trobi al bell mig d’una disputa política és, dit net i clar, una 

irresponsabilitat. I que la presidenta Aguirre promogui González, sense 

experiència en el sector bancari, per raons merament personals, resulta 

francament alarmant. Tant com que Rajoy no tingui l’autoritat política i 

material suficient per reconduir les coses pel camí del sentit comú. 

 

Sembla més aviat que la direcció nacional del PP es troba sotmesa a la 

divisió interna del poder entre clans. Per això mateix, la decisió del 

comitè de drets i garanties del PP de Madrid de remetre a la direcció del 

partit les declaracions de Cobo fa tot l’aspecte de ser un episodi més en 

la pugna entre contrincants i no el fruit de la normalitat institucional. 

Perquè al PP ja no hi ha res que sigui normal. 

 


