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L'encerta Rajoy amb el «ya se
cansarán»?
«Ha posat les bases d'una indiscutible hegemonia del Partit Popular en els
propers deu anys. Sí: és d'això tan gros del que estic parlant»
Sembla que l'estratègia de Rajoy en relació amb Catalunya els darrers cinc anys es pot
resumir en una frase lapidària: ?¡Ya se cansarán!? L'exclamació ha estat objecte d'algunes
befes, però potser és més profunda i meditada del que pugui semblar a primer cop d'ull. De fet,
resumeix perfectament els dos punts claus de la postura del PP. Primera: no cal fer cap
contraoferta amb Catalunya, sinó deixar clar que l'Estat no es bellugarà ni un mil·límetre. Segona:
quan comprovin que Espanya no es mou i entenguin que Espanya és massa grossa per passarhi per damunt, els independentistes (o almenys una part) se'n cansaran tornaran al peix al cove.
Té raó Rajoy? És aviat per dir-ho, però vull destacar una cosa: que la tàctica del ?ya se cansarán?
no l'ha utilitzada només amb Catalunya, sinó també amb la formació de govern a Espanya. I que, a
Espanya, li ha sortit molt bé. La immobilitat (?mineralització?, segons encertat substantiu
encunyat per l'Enric Juliana) de Rajoy ha estat una arma política devastadora. En els deu mesos
que han passat des de les primers eleccions, la immobilitat absoluta de Rajoy ha destruït tots els
seus adversaris polítics.
Repassem-ho: el PSOE ha quedat esquinçat entre el sector possibilista de Felipe González i la
vella guàrdia i la radicalitat verbal anti-Podem de Pedro Sánchez. Podem s'ha desinflat davant
l'evidència que, ni supera el PSOE, ni és capaç d'articular una majoria d'esquerra amb acords
amb el PSOE. Després del desinflament, han començat les previsibles pinyes entre Iglesias i
Errejón. Pel que fa a Ciutadans, l'estratègia de Rajoy està assolint el seu objectiu: reabsorbir a poc
a poc els vots prestats. Rivera està terroritzat perquè unes terceres eleccions el podrien deixar
amb quinze diputats.
Mirem-ho amb atenció, perquè el fenomen és molt interessant. En aquests deu mesos
d'aparent dolce far niente, Rajoy, no només li ha aplanat el camí per a ser proclamat president
del Govern (o ara, o després de terceres eleccions), sinó que ha posat les bases d'una
indiscutible hegemonia del Partit Popular en els propers deu anys. Sí: és d'això tan gros del que
estic parlant. Perquè el PSOE i Podem trigaran deu anys, com a mínim, a llepar-se les ferides i
construir una alternativa amb cara i ulls.
Torno a la pregunta del primer paràgraf: té raó Rajoy amb el ?ya se cansarán? adreçat als
catalans? El lector només ha d'observar que és la mateixa tàctica amb què ha destrossat el
PSOE, Podem i Ciutadans. Li servirà per liquidar el moviment independentista? Aconseguirà que es
barallin per sempre ERC i el PDC? Aconseguirà descoratjar els elements menys convençuts de
l'independentisme? Són preguntes que fan de mal contestar, però que almenys han d'aixecar una
certa alarma. Que Puigdemont i Junqueras deixin d'estirar els terminis com xiclets. És una tàctica
perillosa perquè, com més s'estiren, més se'n cansa la gent.
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