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PSC-PSOE i ICV contra TV3
«De la mateixa manera que que els homòfobs no suporten que es parli del
matrimoni homosexual, els espanyolistes no suporten que es parli de la
independència»
Ja hem comentat en altres ocasions que un dels valors colaterals del Procés és la seva
força clarificadora. És a dir, la seva capacitat per fer caure tota mena de caretes, tant de la dreta
com de l'esquerra. Ara, però, les eleccions plebiscitàries del 27-S ja són a tocar i els rendistes de
l'ambigüitat són un manat de nervis. De fet, per paradoxal que sembli, són aquests últims, més que
no pas PP i Ciudadanos, els qui ara mateix signarien on calgués un endarreriment de les
eleccions. Ja hem vist quin era el projecte d'Unió, sortosament esberlat, per dinamitar el Procés
des del mateix govern de Catalunya. Però la Unió reaccionària i immobilista de Duran i Lleida i
Ramon Espadaler, tan amiga d'aquells empresaris que vivien com a reis durant el franquisme, no
enganya ningú. Qui sí que encara es nodreix de catalans de bona fe és l'esquerra nacional-nonacionalista, aquella que ens vol espanyols fins a la fi del món però que no gosa verbalitzar-ho per
pudor. Aquí hi trobem una mena de grup mixt format per PSC-PSOE, ICV, Podemos i Barcelona
en Comú. És a dir, els mateixos que van governar l'Ajuntament de Barcelona durant més de
trenta anys, però amb un parell de marques blanques perquè no es noti. Tots quatre, això sí,
coincideixen a emprar el terme "polítiques socials" com a tapadora de la seva ideologia nacional.
Ara, a més, seguint PP i Ciudadanos, blasmen TV3. TV3, l'emissora més rigorosa,
professional, integradora i europea de l'Estat espanyol i una de les millors d'Europa, amb uns
principis ètics a anys llum dels principis de les cadenes espanyoles, resulta que no agrada als
espanyolistes perquè la troben massa catalanocèntrica per al seu gust. Es nota que no s'han
mirat prou bé els telenotícies. Si ho haguessin fet, haurien vist el prisma hispanocèntric amb què
s'elaboren i la selecció de noticietes espanyoles sense cap relació amb Catalunya o amb els Països
Catalans que cada dia ens "col·loquen", com si a casa nostra o a la resta del món no hagués
passat res més important. La factura, doncs, és bona des d'un punt de vista professional, però
força hispanocèntrica encara per a una televisió nacional catalana. El nom de TV3 ja ho diu tot en
aquest sentit. Una altra cosa és que a l'espanyolisme de dretes i d'esquerres li sembli una
gosadia que els informatius es facin ressò del Procés i que algun programa parli de la llibertat del
país. De la mateixa manera que els masclistes no suporten que es parli de masclisme o que els
homòfobs no suporten que es parli del matrimoni homosexual, tampoc els espanyolistes no
suporten que es parli de la independència de Catalunya. Tots ells, masclistes, homòfobs i
espanyolistes, se senten embafats cada cop que hom treu el tema al qual són al·lèrgics. Troben
que se'n parla massa. Tan maco que seria que no se'n parlés.
S'entén, per tant, que la dreta i l'esquerra espanyolistes s'uneixin contra TV3. La unitat
d'Espanya, aquella cosa sagrada que va néixer amb el Big Bang i que només pot desaparèixer
amb un cataclisme universal, sempre ha unit PP, Ciudadanos, PSC-PSOE i ICV. Per als dos
primers, TV3 és una ?màquina d'adoctrinament?, per els tercers és ?monotemàtica? i per als
quarts és un ?biaix independentista? i ?teleprocés?.
Ves per on, els qui porten segles adoctrinant-nos com a espanyols, amb tots els altaveus
mediàtics de l'Estat al seu servei i imposant-nos el pensament únic de l'espanyolitat, resulta que
ara estan neguitosos perquè hi ha una cadena de televisió, una sola, que, en alguns moments,
només en alguns, diu coses que defugen aquesta rentada de cervell i intenta compensar-la fentnos més conscients de la nostra identitat i explicant-nos els infinits avantatges de la llibertat.
L'esquerra espanyolista ha d'estar molt desesperada perquè no li importi fer pinya amb la
ultradreta i dir les mateixes coses. Exactament les mateixes. Ja ho dèiem al començament, un
dels grans valors del Procés és que lleva caretes i posa cadascú al seu lloc. A ICV també.
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