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No Mariano, no «party»
«Si el PP amb majoria absoluta és dur i foteta fa por imaginar com seria en
minoria recolzat en el ?millanastrayisme? d'UPyD»
El Partit Popular està tocat. De mort? No se sap mai. El darrer capítol de la novel·la ?Bárcenas,
el tesorero listillo? ens porta a veure com el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy,
donava suport moral a l'extresorer del PP en els darrers mesos i anys. Potser són molt amics, o
potser Rajoy tem que Barcenas estiri de la manta i se li refredin els peus. Doncs ja ha començat i el
president del Govern del Regne d'Espanya s'ha posat a la picota. Durant tot aquest temps
de Bárcenas per amunt i per avall el líder del PP no ha dit res, excepte allò ?todo es falso, salvo
alguna cosa...?. Silencis que assenyalen i que poden fer saltar pels aires el PP tal com el
coneixem.
Rajoy va guanyar a la tercera i per majoria absoluta. Ara, les clavegueres obturades que el van
ajudar a arribar al poder fan massa pudor. Si fem política comparada, veurem que un cas com el
de Bárcenas-Rajoy provocaria una dimissió fulgurant del president i convocatòria d'eleccions amb
urgència. I aquí? Poca cosa. La gent està emprenyada. Al descrèdit general (i injust per tant) de la
política només li faltava això.
Valorar enquestes sempre té un punt esotèric, però de vegades permet veure algunes
tendències. Si parlem del mercat espanyol, ens adonarem que el desastre és molt a prop. Segons
el darrer baròmetre del CIS el 32,4% dels espanyols considera que la situació política és dolenta,
mentre que un 48,3% considera que és molt dolenta. La immensa majoria opina que l'any que ve
tot seguirà igual.
Tot fa albirar un panorama de fallida política que podria comportar una caiguda del Govern
espanyol. Per l'independentisme català la caiguda de Rajoy ara mateix seria una pedra a la
sabata. Rajoy no ha escoltat cap dels requeriments democràtics que ha fet Catalunya, manté
l'asfixia financera i boicoteja l'acció exterior de la Generalitat, no ens l'hauríem de treure de sobre?
Però, qui vindria després?
Seguint amb les enquestes veiem que el PP tornaria a guanyar unes eleccions a Espanya i que
el PSOE (el que creu que Catalunya és un ?volcà en erupció?) s'enfonsa una mica més. Però
l'accent seria la pujada d'Izquierda Unida fins a xifres rellevants i el posicionament d'UPyD com a
tercera força del Congrés. L'accent que aquestes tropes de xoc posarien a la política espanyola
seria horrorós i agressiu.
Si el PP amb majoria absoluta és dur i foteta fa por imaginar com seria un govern del PP en
minoria recolzat en el ?millanastrayisme? d'UPyD. O pitjor encara seria, en l'àmbit d'opinió pública,
que hi hagués un pacte d'estat entre PP, PSOE i UPyD (ja veuríem què farien els postcomunistes)
perquè el seu afany recentralitzador no tindria rèplica. Perquè el poder espanyol tot unit és
complicat de torejar i perquè la comunitat internacional podria decidir que el fet que no ens deixin
votar és un ?afer domèstic? de primera divisió. Nois, tenim pressa.
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