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Maurici Lucena, un senyor de la
capital
Un dels grans enigmes de les darreres eleccions va ser qui era el número dos del PSC,
Maurici Lucena; i no només pels electors, sinó pels mateixos militants socialistes, que van veure
que s'havia reservat aquest lloc tant important en aquestes eleccions a un autèntic desconegut a
la política catalana.
Qui és Maurici Lucena? Lucena és un economista de 36 anys que acadèmicament va estar
amb l'ara conseller Mas-Colell a finals dels 90 i que ha estat president de l'Agència
Europea Aeroespacial. Políticament ha fet vida estrictament a Madrid amb el PSOE, home de
confiança, primer de Montilla i, després i sobretot, de Chacón, com a ministres d'Indústria i
Defensa respectivament. La seva inclusió en les llistes del PSC no és casual, malgrat ser un gran
desconegut per la base del PSC i la ciutadania en general. Cal recordar que es va fer en un
moment de crisi d'identitat col.lectiva del PSC a l'hora d'encarar un escenari electoral emmarcat
en el debat sobiranista.
Lucena s'ha descobert en les primeres passes d'aquesta legislatura, on encara el Parlament no
ha començat a caminar com un polític al dictat de les tesis més alineades amb el PSOE, sense
moure's del guió del federalisme sui generis del socialisme espanyol absolutament extemporani i
eminentment retòric.
El número dos del PSC és el delegat major del PSOE a les províncies catalanes, disposat a
aportar immobilisme absolut en qualsevol pas endavant que es vulgui fer en el dret a decidir a
casa nostra. Sentir-li dir que el primer esborrany de treball era un document d'adolescents mostra
el seu tarannà del senyor de la capital pedant que se situa per damunt dels provincians de la
perifèria. El més extravagant, però, ha estat la seva afirmació d'encarar una declaració de sobirania
de Catalunya sense incloure Catalunya com a actor sobirà. Tant extravagant com parlar d'una
reforma constitucional espanyol per incloure-hi el dret a decidir...
Aquest senyor de la capital ha demanat no fer emprenyar l'Estat declarant la sobirania catalana
per decidir el nostre futur. Quin paper més galdós per un socialista demanar no emprenyar l'Estat
en una lluita política davant una injustícia històricament permanent (atac a la llengua, espoli fiscal,
etc). Quina vergonya sentirà el dia que miri enrere i vegi les grans ofenses del socialisme
internacional als estats en els darrers segles reivindicant drets socials que ara veiem ben
normals!
Però els senyors de la capital, com en Maurici Lucena, semblen oblidar les ofenses de l'Estat
vers els catalans, des de la llei Wert a les retallades del Constitucional a l'Estat referendat pels
catalans i l'espoli que asfixia el desenvolupament socioeconòmic del nostre país. Deu ser que per
un senyor de la capital els plantejaments polítics de Catalunya és una cosa provinciana i
adolescent, malgrat que darrera hi hagi una majoria parlamentària majoritària escollida per la
ciutadania.
En Maurici Lucena no ofendrà mai l'Estat ni el PSOE, perquè és un senyor de la capital, de la
metròpoli.
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