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Qui serà pitjor: Zapatero o Sánchez?
«De moment hem passat de voler-votar un Estatut-Tururut a una tauleta de
càmping. I entremig tothom ja sap el que ha passat. O no?»
Coneixeu la història? El 1956 hi havia aquell concurs a la televisió dels EUA: Twenty-one (se'n
va fer la pel·li Quiz Show). El mirava tot Déu. Preguntes i respostes. Aquesta addicció en vena. El
que sembla saber tothom a la punta de la llengua, però que només contesta un concursant
gairebé màgicament. El programa va provocar una de les grans depressions neuronals dels
Estats Units: estava amanit. Hi havia concursants que tenien les respostes. Tot per l'audiència i
per la pasta. Quiz show celtiberia show. Pregunta: qui decebrà més Zapatero o Sánchez?
El decebòmetre ja està en marxa. Si Zapatero no va complir amb l'Estatut i no només no va
arribar a Estatutet, com el de 1932, sinó que va rebentar la pseudodemocràcia espanyola de 20
vats, no respectant el vot dels catalans, què creieu? Que Pedro Sánchez i la taula del diàleg
decebrà més o menys que Zapatero? Pregunta de concurs. De moment hem passat de volervotar un Estatut-Tururut a una tauleta de càmping. I entremig tothom ja sap el que ha passat. O
no? No.
Perquè Pedro Sánchez sap el què fa. Fa trilerisme reformant el Govern, precisament
perquè li sua Catalunya. Els canvis de Sánchez són el missatge: Espanya, Espanya, Espanya.
Poder, Poder, Poder... Por mesa de diálogo no me viene nada. La pregunta és si pot ser d'una
altra manera? No. Sánchez i el PSOE fan, i faran, el mateix que Juan Negrín, el president del
Govern de la República (i ministre de defensa) i líder del PSOE durant la guerra. El Gobierno
amigo va enganyar, mentir, al president de la Generalitat, Lluís Companys, amb tot el que va
poder. I va causar un mal i una repressió a Catalunya encara no mesurat. I això que tots estaven al
mateix bàndol. Era també una operació reencuentro que podria dir Negrín aleshores:
"El que estorbe esa política nacional debe ser desplazado de su puesto. De otro modo, dejo el
mío. Antes de consentir campañas nacionalistas que nos lleven a desmembraciones, que de
ningún modo admito, cedería el paso a Franco sin otra condición que la de que se desprendiese
de alemanes e italianos. En punto a la integridad de España soy irreductible y la defenderé de
los de afuera y de los de adentro".
Som on som, diu ara Sánchez. On sempre. Al concurs Quiz Show de la decepció en bucle. La
pregunta és... què passarà quan torni la decepció? I qui guanyarà el concurs?

https://www.naciodigital.cat/opinio/23376/qui-sera-pitjor-zapatero-sanchez
Pagina 1 de 1

