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rupció –que en els últims anys ha es-
quitxat els principals partits–, el 
mal funcionament del transport pú-
blic, els serveis de neteja i d’escom-
braries i l’estat deplorable dels car-
rers, voreres i escoles municipals. El 
2013 la ciutat va escollir “un mar-
cià”, un polític del PD però proce-
dent de fora de la ciutat, Ignazio 
Marino, però es va estavellar contra 
l’establishment de la capital. Renzi, 
en una decisió miop, el va deixar 
caure amb complaença perquè Ma-
rino representa el sector més es-
querrà. Els romans han donat, final-
ment, l’esquena al PD i han votat en 
massa per l’únic partit que fins ara 
no ha estat tacat per la corrupció, 
l’M5S. 

Una ciutadana “normal” 

La candidata Raggi els ha convençut 
precisament perquè té un currícu-
lum de ciutadana “normal”, aliena a 
la política. Aquesta advocada espe-
cialitzada en drets d’autor, catòlica 
però no gaire practicant, es va for-
mar en gabinets pròxims a la dreta 
romana però assegura haver votat 
sempre el PD de jove. Mare d’un nen 
de set anys, en Matteo, assegura que 
la vocació política li va néixer quan 
passejava amb el cotxet pels car-
rers desfets de Roma. L’any 2011 
amb el seu marit, el periodista 
radiofònic Andrea Severini, va 
fundar la secció de l’M5S al seu 
barri perifèric, Ottavia, i el 
2013 va ser escollida regidora 
de la ciutat. Tot i que l’M5S 
ha fet de la transparència la 
seva bandera, la futura alcal-
dessa ja ha hagut de donar 
explicacions sobre per què 
va ometre algunes feines al 
currículum o per què no va 
complir la norma que l’obli-
gava a informar d’una feina 
en una administració gover-
nada per la formació M5S. 
Ara la principal incògnita és si 
aquesta dona de 37 anys, que 
fins ara ha mostrat tossuderia 
i determinació, serà capaç de 
redreçar una ciutat que fins 
ara ha fagocitat tots aquells 
que l’han volgut canviar. De 
moment, ha anunciat que vol 
renegociar l’asfixiant deute 
de la capital. “Treballarem 
per retornar la legalitat i la 
transparència a la ciutat 
després d’anys de mal go-
vern i corrupció, per tornar 
a Roma la bellesa i la dignitat 

que mereix. Avui s’obre una 
nova era. Estic a punt per go-

vernar”, respon Raggi.e

Els antisistema 
deixen Renzi  
a la corda fluixa

Roma i Torí tindran alcaldesses del 5 Estrelles però  
el primer ministre minimitza la derrota

“Els resultats a Roma i a Torí supo-
sen una revolució”. Massimo Grame-
llini, l’influent analista del diari La 
Stampa, es feia ressò ahir de l’estat 
d’ànim del país després de les victò-
ries rutilants de dues dones del Mo-
viment antisistema 5 Estrelles 
(M5S) en aquestes dues ciutats, ba-
tent per golejada el Partit Demòcra-
ta (PD) del primer ministre, Matteo 
Renzi. “A l’ombra dels rostres tran-
quil·litzadors de dues dones joves, 
Virginia Raggi i Chiara Appendino, 
a les urnes ha entrat en escena la re-
volta contra l’antic règim, ara encar-
nat per Renzi, precisament la perso-
na que l’havia de desballestar”. La 
victòria de Raggi a Roma ha sigut tan 
aclaparadora (67,1% enfront del 
32,8% del candidat del primer minis-
tre, Roberto Giachetti) que posa en 
crisi el lideratge de Renzi, que tot just 
fa dos anys va aconseguir un impres-
sionant 40% de vots per al seu par-
tit a les europees. I dóna ales al 5 Es-
trelles, estancat després de les gene-
rals. Ahir el fundador del moviment, 
Beppe Grillo, proclamava: “Ara vo-
lem alt cap al govern nacional”. 

Renzi responia que el resultat a 
les principals ciutats no és tant “un 
vot de protesta” cap al govern com 
que a Roma i a Torí ha guanyat qui 
ha encarnat millor “l’ànsia de can-
vi”. Sense esmentar que ell mateix, 
de 41 anys, s’havia postulat com el 
que havia de jubilar “la casta”, els 
polítics que des de fa dècades con-
trolen el poder. 

El primer ministre es nega a di-
mitir o deixar la secretaria del PD, 
tal com li reclama la minoria d’es-
querres que li contesta la política 
complaent amb la dreta. Ha asse-
gurat que l’autèntica clau de volta 
serà el referèndum que el 2 d’oc-
tubre ha d’examinar la reforma 
constitucional que ha impulsat des 
del govern. Si el perd, diu, deixarà 
la política. Ahir assegurava que la 
patacada a les municipals el farà 
“reflexionar”. 

Si Renzi encara resisteix és gràci-
es a Milà, capital econòmica del pa-
ís, on el candidat del PD, Giusep-
pe Sala, ha aconseguit imposar-
se per poc, el 51,7% dels vots, a 
un Stefano Parisi que portava 
com a bagatge tots els vots del 
centredreta (48,3%).  

A Torí, Chiara Appendi-
no ha guanyat menys cò-
modament que Raggi a Ro-
ma (54,5%) però la seva 
victòria ha sigut molt sig-
nificativa, perquè era més 
difícil guanyar l’alcalde del 
PD Piero Fassino (45,4%), 
que ha governat la ciutat 
més eficaçment que el PD de 
Roma. I, sobretot, Appendi-
no ha remuntat una diferèn-
cia en relació a la primera vol-
ta que els analistes considera-
ven quasi impossible de superar. 

A Roma no era cap secret que 
els ciutadans estan farts de la cor-
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