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?Tot depèn de Rivera?
«Ciutadans que no facin més la paperina. Que votin d'una vegada Rajoy. O que
es resignin a terceres eleccions i a arriscar-se a deixar-se molts més pèls a la
gatera»
Que Espanya és un desficaci ha quedat prou diàfan de fa quasi un any. N'hi ha per amollar a
córrer. El món es gira i es regira: Europa boqueja i no se sap trobar entre atemptats desconcertants
i expressos de mitjanit turcs, mentre que els Estats Units han de decidir entre el foc i les brases.
Aprofitant el desconcert, Espanya es demostra més bèstia que mai. ¡El Alcázar no se rinde!
El terme és pedant i retro modern: "cultura del pacte". Tot el que calgui, però a Espanya no
n'hi ha, ni de cultura ni de pacte. Va haver-hi un moment, curiós, en què els uns i els altres van
pactar la transició a la democràcia, o a la pseudodemocràcia. És cert que els uns van guanyar més
que els altres, però es van resignar a entendre's.
Ara no hi ha manera. Vessa la testosterona. Mariano Rajoy és capaç de deixar-se filmar, per a
Cuatro, o Cinco, TV, fràgil i desconcertat davant una periodista dolça o caminant ràpid per un espigó
amb dos guardaespatlles esbufegant al costat. I aquí s'acaba la humanitat. El candidat del PP no
ha mogut ni una cella per trobar les complicitats que necessita per ser investit president del
govern. La humilitat a Espanya és com la penicil·lina. Que la inventen ells!
El PP ha traçat el camí que ha d'evitar noves eleccions. Sense cessions ni concessions. En
primer lloc, Ciutadans els han de votar a favor. Després, superat el primer mur, el PSOE s'hauria
d'abstenir. D'aquesta manera, Mariano Rajoy seria investit. Els socialistes semblen haver-s'hi
resignat, però esperen el gest de Ciutadans. Tot depèn d'Albert Rivera? Uf!
Des de Catalunya i acceptant que ja s'ho faran, que rebentin i que ens deixin tranquils, es pot
dir al senyor Rivera i als seus ciutadans que no facin més la paperina. Que votin d'una vegada
Rajoy. O que es resignin a terceres eleccions i a arriscar-se a deixar-se molts més pèls a la
gatera. Quin Estat més bèstia! Tot depèn d'Albert Rivera? El Tribunal Constitucional hauria de
decidir obrir causa penal contra Carme Forcadell. I veure si ens espavilem i els envien a fer la mà
d'una vegada!
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