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Carta oberta als 1.109.732 votants
d'Arrimadas
«Si us preocupen els "problemes reals" penseu que ella i Cs són un exemple per
la FAES d'Aznar! I no només per la defensa de la unitat d'Espanya, també per
la seva defensa d'una sanitat a mida dels més rics»
Començo a escriure preguntant-me quants votants d'Inés Arrimadas llegiu habitualment
NacióDigital. El tòpic diu que un mitjà on escriuen indepes, podemites i altres antisistema no us deu
atreure pas gaire. Però els tòpics són per mandrosos mentals. Sou 1.109.732 de votants i sé que no
tots sou els "anticatalans" i "xenòfobs" que alguns volen que creguem que sou. Jo sé que entre
vosaltres hi tinc companys de fenia i veïns amb qui comparteixo preocupacions i anhels. Alguns
de vosaltres fins i tot sou amics i familiars a qui estimo i seguiré estimant encara que voteu
Arrimadas. Però em costa entendre perquè ho feu i per això avui tinc la necessitat de comunicar-me
amb vosaltres.
Començaré pel "monotema", com en diu na Inés. Diuen els politòlegs que molts l'heu votada
com una forma de defensar els vostres sentiments cap a Espanya i com a resposta a un
nacionalisme català que veieu com una amenaça. Jo ho entenc. A mi també em rebentava Josep
A. Duran i Lleida i la seva "Catalunya productiva" contra "l'Espanya subvencionada". Només cal
pensar en els molt catalans amos d'Estrella Damm, que reben prop de dos milions d'euros de
subvencions públiques. Ara bé: com és que Inés Arrimadas no diu "ni piu" de la molt espanyola
duquessa d'Alba i família quan rep tres milions d'euros de diner púbic? I si mirem cap a dalt?
Privilegiats. Catalans i espanyols. I com jo m'obligo a no caure en la trampa de pensar que no
tots sou uns "anticatalans", us demano el mateix exercici: ni l'Anna Gabriel, ni David Fernàndez, ni
el Gabriel Rufián (a qui sé que li teniu molta mania!) mai posaran en dubte que hi ha molta més
dignitat entre les persones que fan vaga en un call-center de Madrid que no pas en el menyspreu
classista d'un empresari explotador de Vic.
I què passa si deixem el "monotema" una estona? Inés Arrimadas parla sovint dels
"problemes reals de la gent". Està molt bé. Al final el que volem tots i totes és que els nostres fills
vagin a escoles dignes i que no ens hàgim de florir a les llistes d'espera interminables de la sanitat
pública. Però, si us preocupen "els problemes reals" de veritat, escolteu-me, si us plau! Per més
que Ciutadans cada tres frases parli de les llistes d'espera ja podeu esperar asseguts a que ella
les solucioni! Ella i el seu partit -al que heu votat- són presentats com un exemple per la FAES que
dirigeix José María Aznar! I no només per la seva defensa de la unitat d'Espanya, sinó també per
la seva defensa d'un sistema sanitari fet a mida dels més rics.
L'Aznar que aplaudeix Albert Rivera és el mateix que ha treballat i treballa per convertir el
nostre sistema sanitari en un negoci per les grans multinacionals. Penseu-ho. I su us sentiu
tabarnessos pregunteu-li a Arrimadas: A Tabàrnia, quin model sanitari hi haurà? El que defensa
Aznar o el que defensa la CUP? Sí, sí, he dit CUP! Sí, són molt indepes ells però tingueu clar que els
vostres fills tindran una millor sanitat pública amb la CUP que amb Aznar. Llegiu el seu
programa. Fa mandra, però jo m'he aguantat i he mirat el que va dir Arrimadas al FAQS d'aquest
dissabte (http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/ines-arrimadas/video/5725424/) .
Sóc conscient que si llegiu aquestes línies podríeu respondre moltes coses i que és
impossible resoldre les nostres diferències en un article de 3.500 caràcters. Però per alguna cosa
s'ha de començar encara que pugui semblar inútil. Vull pensar que alguns altres vau patir veient
les imatges de l'1-O. Perquè voteu a qui vol condecorar els policies que van atonyinar els vostres
companys de feina, els vostres amics? Vull pensar que uns quants de vosaltres -tot i no voler el
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procés- llegiu les interlocutòries del jutge Llarena i no podeu tolerar com es comporta una Justícia
agenollada i indigna que avui carrega contra un mecànic de Reus però que demà ho farà contra
vosaltres si us desnonen i intenteu defensar-vos. Us representa Felipe VI, que no té ni una
paraula pels ferits de les càrregues policials?
Heu votat la candidata que denuncia la "fractura social" a Catalunya. Si vosaltres, que sou
1.109.732, de veritat esteu preocupats per això, penseu en els 2.079.340 companys de feina, veïns
i amics que també van votar el 21-D i que ara veuen com això no serveix de res. I penseu que els
seus representants estan a la presó o a l'exili. Això fractura molt la societat. Si només un dels
1.109.732 que en sou es qüestiona el seu vot, per a mi, ja haurà valgut la pena escriure aquest
article.
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