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Arrimadas a Madrid
«El 21-D Arrimadas va aconseguir el primer lloc en les eleccions catalanes. Ara
busca repetir la fita en les espanyoles del 28 d'abril»
Inés Arrimadas lluirà sempre al seu palmarès el fet d'haver aconseguir guanyar unes eleccions
a Catalunya, una fita que semblava inabastable per a un partit nascut amb l'objectiu explícit de
diluir la personalitat nacional de Catalunya dins de la nació-espanyola-única-i-indivisible.
Tanmateix, aquest triomf va arribar en un context molt especial. Sembla difícil un escenari on
Ciudadanos aconsegueixi aglutinar un altre cop el vot unionista i alhora mobilitzar com mai
l'electorat contrari als drets nacionals de Catalunya. El 21D, en un context de repressió i
d'inestabilitat, la participació va ser de les més elevades des de la fi del franquisme.
La líder unionista sap que no tornarà a obtenir uns resultats similars, per això canvia de
registre, amb l'objectiu d'aconseguir una altra fita molt rellevant: guanyar les eleccions
espanyoles a Catalunya. Amb un PP a punt de desaparèixer a Catalunya i un PSC en problemes
per marcar perfil propi en el camp unionista, Ciudadanos sap que l'únic territori de tot l'Estat on
pot fer un bon paper i frenar l'avenç de Vox és a Catalunya.
En termes de màrqueting polític, Arrimadas és una excel·lent candidata. Té una oratòria agra i
combativa, i segueix al mil·límetre els consells dels seus assessors
(https://www.naciodigital.cat/noticia/173292/video/arrimadas/seu/assessor/menyspreen/public/salv
ados) d'imatge:?"És molt millor que diguin 'doncs mira que bé ho explica, tot i que no estic
entenent res del que diu'. No m'he quedat ni amb una dada ni amb un percentatge, però ho
explica molt bé"?.
La performance d'ahir a Waterloo ha servit per generar mil "memes" a les xarxes socials, però
els mitjans de comunicació unionistes (que concentran el 90% de l'audiència a Espanya) es va
ocupar d'oferir plans tancats de l'acte amb una Arrimades desafiant i decidida. Entre el seu
públic, l'efecte buscat es va aconseguir sense dificultats.
Els partits republicans tenen la tasca -fonamental per als seus interessos- d'aconseguir
sumar més el 50% dels vots a les tres eleccions de 2019. Per això han de bastir discursos i
propostes diverses entre sí, que arribin a un espectre com més ampli millor, penetrant en
territoris fronterers a l'esquerra i a la dreta de l'independentisme. Només així desactivaran l'efecte
Arrimadas.
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