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Rajoy: «Sou la garantia»
El president espanyol presenta el PPC com la força de bloqueig que impedirà "que
passi res que després s'hagi de lamentar" | Sosté que Camacho representa als
que la voten "i a gent que no"
Fotos del mÃ-ting de l'acte central del PP a Barcelona
(http://www.naciodigital.cat/galeria/2067/eleccions/europees/miting/pp/barcelona) (Jordi BorrÃ s)

Santi Fisas, Alícia Sánchez-Camacho i Mariano Rajoy, aquest dissabte a Barcelona. Foto: Jordi Borràs/Nació
Digital.

De la plantilla del País Basc a la plantilla d'Algèria. El PP mira de trobar un model vàlid que li
serveixi per entendre què passa a Catalunya i pugui actuar-hi en conseqüència. I, segons sembla,
a Catalunya ja no hi ha crispació. Directament, hi ha pied-noirs que garantiran "que a Catalunya
no passi res que després s'hagi de lamentar". I és que el president del govern espanyol,
Mariano Rajoy, ha apujat de forma contundent el to del missatge unionista aquest dissabte en un
míting a Barcelona, en què ha presentat els militants, votants i simpatitzants del PP Català (PPC)
com "la garantia del futur". Literalment, ha assegurat: "Sou la garantia que a Catalunya no passi
res que després s'hagi de lamentar!"
Davant d'uns 1.700 militants i simpatitzants -2.000, segons l'organització-, Rajoy ha pronunciat un
míting de només dues parts. La primera, dedicada a lloar Alícia Sánchez-Camacho, el PPC, els
seus votants i els seus partidaris. La segona, a parlar de la crisi i la recuperació econòmica. És a dir,
en essència, Rajoy ha visitat Catalunya per donar ànims als populars catalans i imbuir-los de tota
la legitimitat possible en el procés independentista. Fins i tot, de més legitimitat que la que pugui
tenir el president de la Generalitat.
"Representeu a molta gent. Representeu a la gent que us vota i a gent que no us vota, però que
sentiria una gran inquietud si veiéssiu que calleu!", ha proclamat Rajoy. Ras i curt, Alícia
Sánchez-Camacho no només representa els 471.681 catalans que la van votar el 2012. També
en representa molts més, en quantitat indeterminada.
I és que "molta gent viu més tranquil·la a Catalunya perquè s'hi sent la vostra veu", els ha
arengat Rajoy. "Molta gent viu més tranquil·la perquè alceu una veu diferent en un territori que
és plural!", ha assegurat, en un míting electoral per a consum intern de les bases populars
catalanes, però amb un missatge d'allò més nítid cap als partidaris de la independència. "Sabeu per
què sou importants? Perquè no sou nacionalistes! I perquè no accepteu que ningú reparteixi
carnets de catalanisme! Sou importants perquè sou catalans!"
"No esteu inventant la història"
Donant per bona la tesi que el catalanisme manipula la història i falseja la realitat, Rajoy ha
assegurat que el PP Català no fa res de tot això. "Defenseu el que Catalunya ha estat sempre, des
de fa segles! No esteu inventant la història ni disfressant la realitat, ni preteneu que tothom actuï
com vosaltres!", ha proclamat. I ha acabat sentenciant: "Ser nacionalista no és una obligació! Fins
aquí podríem arribar!"
De l'oferta de diàleg apuntada per García-Margallo
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t) aquest divendres, ni mu.
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