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Els tres tòtems del Partit Popular
Deu ser molt dur per al Partit Popular veure que passa el temps i que no se'ls acut cap idea genial
contra les llibertats nacionals de Catalunya, cap raonament brillant que, des d'un punt de vista
democràtic, sigui irrebatible per l'independentisme. Dia rere dia, any rere any, es limiten a repetir el
mateix reguitzell de consignes totalitàries. El PP de Sant Cugat, concretament, malda tant com pot per
fer mèrits davant la direcció de Madrid, la ciutat que és el centre neuràlgic de la seva vida, però no se'n
surt.
Agafem-ne només tres de les coses que ha repetit en diverses ocasions: 'Un referèndum només a Catalunya no
seria correcte, perquè és una decisió que correspon a tots els espanyols.', 'Cal un nou sistema de finançament
per a Catalunya; és qüestió de trobar la fórmula, però no hi ha voluntat per part de la Generalitat.' i 'Potser amb
un IVA més reduït que l'actual es podria fomentar la cultura, però s'hauria d'abordar en una segona fase.'
El primer punt, a banda de ser insostenible, revela dues coses que el PP pretén amagar infructuosament. La
primera és una por immensa al resultat del referèndum. Pànic!, n'hauríem de dir. La segona és que ni tan sols
votant catalans i espanyols no el permeten. I per què no el permeten, si d'aquesta manera guanyarien segur?
Doncs perquè el món no comptaria pas els vots de Toledo o Valladolid. A qui li importarien? Allò que el món
comptaria serien els vots de Catalunya, i això seria determinant. D'altra banda, d'acord amb el dret
internacional, en els referèndums d'independència només voten els països que volen constituir-se en Estat, mai
l'Estat matriu. Quebec i Escòcia en són un bon exemple. Altrament els referèndums no tindrien cap mena de
sentit. Seria el mateix que si una dona, per poder-se divorciar, necessités el vistiplau de tota la família del
marit.
Amb relació al segon punt, cal molta barra per afirmar que la culpa de l'espoliació -ells en diuen finançamentque pateix Catalunya, per part de l'Estat, és culpa de la Generalitat. On és aquesta fórmula màgica de què
parlen? En quina cambra cuirassada la tenen desada? Com és que no l'han aplicada mai? De quants milers de
milions estem parlant? Que potser és la mateixa fórmula que apliquen a les infraestructures ferroviàries
tercermundistes de rodalies imposades a Catalunya, amb muntanyes de compromisos incomplerts i amb milers
de milions pressupostats que es queden a Madrid?
Pel que fa al tercer punt, cal molt de cinisme per dir que, reduint l'IVA, potser sí que es podria fomentar la
cultura. Parlen com si no haguessin estat ells els qui precisament van elevar-lo a un 21% per carregar-se la
cultura. La cultura és el gran enemic del PP, allò que més odia. Per això fomenta la pornografia: cultura, 21%
d'IVA; pornografia, 4% d'IVA. I per això, també, una companyia teatral, farta d'aquesta barbaritat, va decidir
canviar els seus estatuts l'any 2014 i constituir-se en una distribuïdora de produccions pornogràfiques per
abaratir els muntatges teatrals que porta a terme. I quin és el truc? Doncs oferir entrades de franc dels seus
espectacles culturals als compradors de les revistes porno. Una enginyosa mesura contra els tres tòtems del
Partit Popular: totalitarisme, espoliació i incultura.
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