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--¿Havia tingut ofertes anteriors del PSOE? 

--Deixem el passat i parlem del present. 

 

--Sempre s'havia di que Chaves li havia ofert una conselleria. 

--De cap manera. Això no s'ha produït mai. L'única proposta formal que 

he tingut ha estat la de José Antonio Griñán, una persona amb qui 

m'uneix un gran afecte. 

 

--¿La va agafar per sorpresa? 

--Em vaig quedar sorpresa que el president hagués pensat en mi per 

desenvolupar aquesta responsabilitat i per formar part del seu Govern. 

Són d'aquelles coses que li posen a un la vida de cap per avall. 

 

--M'imagino que José Luis Rodríguez Zapatero deu haver donat el 

vistiplau a l'operació abans de produir-se el seu desembarcament. 



--Coneixent-lo, estic convençuda que Pepe Griñán va parlar amb totes les 

persones amb qui havia de parlar, i segur que Manolo Chaves ho va saber 

abans que se'm fes formalment l'oferta, així com altres dirigents de la 

direcció del partit. Tots van valorar la idea. 

 

--Al final s'ha complert aquest rum- rum que Rosa Aguilar se n'aniria al 

PSOE. ¿Què hi pot dir? 

--Que jo no me n'he anat al PSOE. Jo m'he quedat, com una persona 

d'esquerres que sóc, amb els meus mateixos valors, principis i 

compromisos socials, amb la gent i amb els que més ho necessiten. 

Formo part del Govern andalús com a independent. No me n'he anat a un 

altre partit. Ningú m'ha demanat que ho faci. Griñán únicament em va 

demanar que formés part del seu Govern, ni tan sols em va dir que 

deixés d'estar a IU. 

 

--Tampoc calia. La seva sortida d'IU --que va votar en contra de la 

investidura de Griñán-- estava més que cantada a l'acceptar l'oferta. 

--No podia ser al Govern i a l'oposició. Així que acceptar l'oferta em 

portava a desvincular-me formalment d'IU per més persones que hi hagi 

allà que respecto, admiro, considero i estimo. 

 

--¿Per quins motius ha fet el salt ara? 

--El primer, per la coincidència en les necessitats que va marcar Griñán en 

la seva investidura, objectius que comparteixo i en què vaig decidir 

implicar-m'hi i aportar el meu granet de sorra. A més, jo no havia de ser 

la candidata a l'alcaldia de Còrdova el 2011, i quedar-me fins a l'últim dia 

restava possibilitats al pròxim candidat. 

 



--Vostè no volia assumir les regnes i, a més, era summament crítica. 

¿Hauria abandonat el partit de tota manera? 

--Fa molt de temps que es coneix la meva situació complicada a IU; no ho 

he amagat mai. Els llaços afectius m'han retingut, però és difícil 

perpetuar aquesta situació quan hi ha més desacords que acords. He fet 

esforços per recuperar la il·lusió, però moltes vegades he vist que 

aquesta IU no és la que era i jo volia que tornés a ser la que era abans. 

 

--¿Sap que ha deixat IU sense la seva única cara més coneguda? 

--A IU hi ha gent de molta vàlua. Ningú és imprescindible. Ara donaré la 

mà a tots els partits per treballar des del diàleg i el consens. I ho faré 

des d'una política d'esquerres, que portarem a terme juntament amb IU. 

 

--"Traïdora i deslleial". Això es diu de vostè a IU. ¿Sent que ha traït 

l'organització? 

--Ells saben que no és veritat. Sempre he donat mostres de la meva 

lleialtat i he sabut callar i respectar. Han d'entendre que una persona ha 

de ser coherent amb el que pensa. Altres companys que ja no són a IU 

sentien el mateix que jo, i no entenien que aguantés tant. ¿Els dolents 

som els que ja no hi som? ¿No hi ha cap responsabilitat dels que ho 

poden evitar? No vull mirar cap enrere ni passar comptes. No sóc 

rancorosa, però en una organització no pot ser que et diguin que sobres i 

titllar-te de traïdora quan te'n vas. 

 

--¿Quin futur l'espera a IU? 

--Li desitjo el millor, però s'hauran de construir dia a dia. 

 


