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Rajoy fa pujar els cinc esglaons de
Moncloa a Mas
El cap de l'executiu espanyol escenifica la seva postura respecte a la consulta
mostrant fredor en la rebuda al president de la Generalitat
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=gT667ERSwdo
Quan el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no fa l'esforç ni el gest de baixar un o dos
dels esglaons que donen accés al Palauet on rep els seus convidats, la cosa no pinta massa bé.
Amb el president de la Generalitat, Artur Mas, no s'ha mogut ni un mil·límetre, s'ha mantingut
hieràtic. Ha estat una manera molt gràfica d'escenificar la seva postura respecte a la consulta i al
procés català.
La rebuda ha estat inicialment força freda, s'han fet una primera encaixada de mans sense gaire
gesticulació i, posteriorment, el president espanyol ha saludat amb timidesa la quarantena de
mitjans gràfics que han immortalitzat la imatge. Acte seguit, Rajoy ha hagut de cedir a una segona
encaixada de mans amb Mas a petició dels periodistes.
El cap de l'executiu espanyol no va tenir la mateixa actitud dilluns passat amb el secretari general
del Partit Socialista, Pedro Sánchez, tot i que el nou líder del PSOE ha carregat amb duresa
contra Mariano Rajoy en aspectes com l'econòmic o el social. La diferència rau en què tots dos
han expressat la seva ferma oposició a la consulta. Aquesta coincidència va portar Mariano Rajoy
a rebre Sánchez a mitja escala, ja que va tenir la deferència de baixar dos esglaons.
Aquest dimecres ja a l'interior del Palau de la Moncloa, a la sala on s'han reunit Rajoy i Mas, la
mateixa on va rebre Pedro Sánchez i la delegació de Societat Civil Catalana ara fa tres
setmanes, hi ha hagut més gesticulació i el president del govern espanyol s'ha obert una mica
més. Fins al punt que tots dos s'han explicat els seus plans per a les vacances d'estiu. Mariano
Rajoy deia que repartirà els seus dies lliures i s'estarà amb els sogres, Artur Mas li contestava que
passarà la primera quinzena d'agost a Menorca com fa habitualment.
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