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Domènech no necessita enemics
«Cada cop que Pablo Iglesias obre la boca, Xavier Domènech tremola i es veu
obligat a matisar i fer aclariments que cada cop es fan més complicats de
justificar»
Podemos presenta en el seu programa electoral un corredor central que obvia Catalunya, i
la filial catalana En Comú Podem es veu forçada a publicar un article a corre-cuita, signat pel lider
nacional Pablo Iglesias i el líder local Xavier Domènech, on defensen aferrissadament el Corredor
Mediterrani. El publiquen a La Vanguardia, per cert.
Domènech explica per activa i per passiva que el referèndum és un element bàsic de la seva
proposta electoral. Iglesias va al debat a 4 i en un tres i no res es carrega la peça central de
l'imant que pot atreure independentistes cap a Podemos: No hi ha cap línia vermella per formar
govern. "Som els únics que guanyem els independentistes". Ahir anunciava que pacificaran
Catalunya "per 25 anys".
Iglesias explica sense tremolar-li la veu que un dels seus referents polítics és José Luís
Rodríguez Zapatero. L'anomena "el millor president de la història d'Espanya" i fins i tot confessa
que és una mena de "conseller via Whatsapp" a qui consulta els seus dubtes existencials.
Zapatero! Potser qui millor personifica l'engany i el menyspreu més mesquí de l'Estat vers
Catalunya, i un dels responsables de la marginalitat del PSC, avui una ombra que sobreviu amb
pactes municipals amb qui es posi al davant, sigui del color que sigui. Per sempre més, Zapatero
i "Apoyaré" seran sinònims de manipulació i de mentida.
El pobre Xavi Domènech deu tremolar cada cop que s'aixeca al matí i obre el diari o engega
la ràdio. Deu pensar "a veure quina n'han dit ara...", abans de convocar el comitè de crisi de cada
dia.
Tanmateix, tot indica que la seva serà la llista més votada el proper 26J. Ja sabem que és una
elecció on Catalunya es juga poca cosa, i la gent vota tenint en compte altres variables més enllà
de l'eix nacional, però tot i amb això, els partits sobiranistes hauran de fer una reflexió post-electoral
profunda.
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