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?La nova feina d'Albert Rivera
«Rivera ens diu que cap català farà res a Espanya. Ni el més espanyol. Ni el més
aguilenc preconstitucional»
Estem molt contents: Albert Rivera ha trobat feina
(https://www.naciodigital.cat/noticia/197421/rivera/anuncia/seu/fitxatge/despatx/advocats/m
artinez/echevarria+) . Patíem per ell. No fos cas. Però té treball, com deia l'adjectiu possessiu:
de lo seu. Enhorabona. Però què és lo seu? Perquè seu, seu... són moltes coses. Seu de centre de
poder o autoritat? Seu de greix fos dels animals remugants que serveix per fer candeles, sabons,
ceres... Tot producte enganxós, engomat, encolat. Rivera és molt seu. Potser per això no és de
tots.
Espanya també haurà d'assumir un fracàs d'ansiolítics patris de rabo de toro que no s'aixeca
amb Rivera. El seu s'ha quedat sense seu. El seu és mantega. Rivera es desfà i ens vol dir
alguna cosa. Què l'Àrtic se'n va a fer punyetes? Que el formatge de cabra liofilitzat del quadrant
nord-est del Pirineu es fon en veure una musaranya que li demana foc? Que la sardana és la
dansa més bella de totes les danses que es fan i es desfan? Potser Rivera ens vol parlar de la
fosa, la dissolució, la derrota, destrucció, descomposició...
Rivera ens diu que cap català farà res a Espanya. Ni el més espanyol. Ni el més aguilenc
preconstitucional. Ni el més nacionalista lampista taxidermista. Rivera us avisa: si sou catalans,
us toca gratinar-vos, rostir-vos, torrar-vos, desfer-vos. Rivera expolític és el missatge: si un català
més espanyol que Naranjito fart de calimotxo no pot fer res a Espanya? Qui ho podrà fer?
Sí, els catalans són rucs de mena. Ja pots xiular si l'ase no vol beure. Ja pots fer el que vulguis
que el català farà una altra cosa. Ja pots fer, ja. Sonats, guillats, xalats, però ja saben que el boig
l'únic que no perd és la raó. El català potser està com un llum de ganxo però la notícia que ens
trasllada el recent ocupat Albert Rivera és de campionat galàctic: ni amb tot l'or de descobriment
d'Amèrica ha aconseguit el seu objectiu.
Ell, que és català. Ell que s'estima tan Catalunya. El riverisme és la xocolata desfeta de
Catalunya: no hi ha xurro que la suqui. Trobar feina d'advocat perquè l'han fet fora de la feina
que tenia: destruir Catalunya i els catalans. Això sí que és anar a l'atur crònic i a la jubilació eterna.
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