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La mala aigua del PP
«Per aquest orgull semental Rajoy ha recuperat la supèrbia aqüífera d'Aznar i ha
tornat a crispar l'Ebre»
El PP no en té prou mai. Per poc que l'oposició majoritària s'espavili -que això encara és un
enigma-, totes les grans lleis que van vertebrar i justificar la passada legislatura seran revocades
en els pròxims mesos. Fins i tot podrien ser anul·lades amb el mateix vot dels populars, si
governen amb acords que així els ho demanin. Per què amb majoria absoluta Mariano Rajoy
necessitava aplanar i esclafar els altres partits i aprovar una legislació tan humiliant i tan bèstia
com la reforma educativa o la nova llei de seguretat ciutadana? Per creïlles. A Espanya qui mana
arrasa. I si mana el Partit Popular, més encara.
Això explica que un govern en funcions i gairebé desfet continuï fent servint el Tribunal
Constitucional com un ariet contra Catalunya. O que hagi activat una llei de conques
hidrogràfiques que ha reviscolat la protesta de l'Ebre. La gran prioritat del govern de José María
Aznar era portar aquesta aigua al sud, on els governs del País Valencià i Múrcia l'esperaven amb
candeletes per continuar devastant el territori. Ara que el règim del PP al sud s'ha dissolt i ha
deixat a la intempèrie les grans vergonyes d'una mentida més gran encara, quin sentit té
continuar insistint en el transvasament? Cap. És una qüestió d'orgull. De demostrar qui mana.
Per aquest orgull semental Rajoy ha recuperat la supèrbia aqüífera d'Aznar i ha tornat a
crispar l'Ebre. Per aquesta barbàrie estúpida, el govern espanyol no vol ni sentir a parlar de
transvasaments del Roina cap a Barcelona, perquè allò és aigua francesa i la de l'Ebre,
espanyola, com la Mare de Déu del Pilar, que no vol ser francesa, etcètera.
Ahir desenes de milers de persones es van manifestar a Amposta contra la nova pretensió.
L'argument convincent és que els mínims de cabals previstos no garanteixen la salut del Delta.
L'excés és carregar contra qualsevol transvasament perquè, si això s'apliqués al peu de la lletra,
l'aigua que arriba a Barcelona no es mouria del Ter. Romans i àrabs van ensenyar en aquesta part
del món com es mou l'aigua quan és necessari. El Partit Popular només sap ensenyar el baix
ventre. I es mereix fins i tot la demagògia que suscita la seva mala aigua.
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