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Mariano Rajoy: «Considerem la
unitat com un bé superior»
El president del govern espanyol situa la unitat d'Espanya més enllà de la
Constitució | "Els espanyols no hem conegut cap altra condició que la unitat",
emfasitza
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, durant el debat de política general al Congrés dels
Diputats. Foto: Álvaro Hurtado

Fins ara, calia preservar la unitat d'Espanya perquè així estava escrit a la Constitució. A partir
d'avui, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha pujat un esglaó aquest "bé" i aquest
"valor" que és "la unió de tots els espanyols", fins a situar-l'ho en una categoria moral,
transcendent, molt més enllà del text legal brandat fins ara. "Considerem la unitat com un bé
superior", ha proclamat des del Congrés durant el debat de política general d'aquest 2014.

"Els espanyols formem part de la mateixa nació des de fa segles, durant els quals hem compartit
la mateixa història, les mateixes fortunes, les mateixes calamitats, mesclant les nostres sangs i
creuant les nostres famílies. Per això considerem la unitat com un valor superior. Però no perquè
estigui a la Constitució, no. La vam incloure a la Constitució perquè la vam considerar un valor
superior que refrenda una tradició, una memòria i un patrimoni comuns", ha deixat anar.
"Els espanyols no hem conegut cap altra condició que la unitat. És el nostre principal patrimoni
històric", ha emfasitzat Rajoy, assegurant tot seguit: "No ens hem inventat la unitat aquesta
setmana. Formem part de la mateixa nació des de fa segles!"
"A aquest govern li preocupa, i molt, la sort de tots els que viuen a Catalunya. Els espanyols no
hem conegut cap altra condició que la unitat, i ni volem ni ens convé trencar-la", ha insistit encara
en una altra ocasió. "Junts estem millor. Ni volem dividir-nos, ni ens convé", ha raonat.
"Ni jo ni aquesta cambra"
A l'hora de valorar el procés català, el president espanyol ja havia començat la seva intervenció
alertant que es tractava d'un "assumpte de màxima importància política", i ja apuntant la línia
transcendent que volia imprimir al missatge, ha avisat: "Ningú unilateralitat no pot privar al
conjunt del poble espanyol del seu dret a decidir sobre el seu futur." "Ni jo ni tan sols aquesta
cambra", ha alertat, referint-se a l'òrgan que legalment representa la sobirania del poble espanyol.
"La unitat ens convé, perquè junts estem millor. No és que els països avançats optin per la unitat,
sinó que la unitat fa que els països avancin. No és la prosperitat el que els uneix, sinó al revés: és
la unitat el que els fa pròspers", ha sentenciat. "Per això volem un país unit, per honorar la nostra
història i per garantir el nostre futur", ha acabat proferint, encenent els ànims de la majoria de
diputats del Congrés, que li han dedicat una llarga ovació.
Reforma de la Constitució... o no
En un moment del discurs, Rajoy ha apuntat la possibilitat que el referèndum del 9 de novembre
no es podia celebrar perquè la Constitució ho impedia, i que el catalanisme s'havia d'esmerçar en
canviar la Constitució. "Tots els que pretenguin la modificació de la Constitució, poden plantejar-ho.
Això és l'estat de dret", ha dit. Però, tot seguit, ell mateix ha tancat la porta a aquesta via. "Aquest
referèndum no es pot celebrar, no és legal", ha reiterat, perquè "ningú no pot decidir pel conjunt
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del poble espanyol sobre el futur d'Espanya".
"En la bona direcció" econòmica
En el seu discurs, Rajoy ha parlat també de la millora de l'economia, de la construcció europea i
la lluita contra la corrupció. ?No parlem d'esperances, sinó d'ambicions, d'un país que recupera la
confiança, avancem en la bona direcció?, ha assegurat.
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