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Quan Rajoy va assegurar que faria tot el que fos necessari per impedir el
referèndum, es referia a deixar la democràcia seca com un clau?
Perquè, deixem-nos de bromes, per moltes barbaritats que deixin anar els portaveus
del Madrid sorollós (alguns tan nostàlgics que ja demanen l’estat de setge), el cert
és que el que està passant, amb l’excusa del referèndum, és una involució en tota
regla dels principis bàsics de l’Estat de dret.
S’han perdut totes les proporcions i encara que es repeteixi fins a la sacietat que tota
la maquinària imposada per l’Estat és conforme a la llei, no serà vendible. No hi ha
ni una sola democràcia liberal mínimament seriosa que intenti jutjar i sentenciar
més del 70 per cent dels alcaldes d’un territori per voler votar. Ni enviar missives
amenaçadores a mitjans de comunicació. Ni fer-ho a empreses perquè poden
fabricar paperetes de votar. Ni impedir debats parlamentaris sota pena de sentència
penal. Ni prohibir actes públics que defensen idees democràtiques i pacífiques i ferho jutges que són ideològicament de part. Ni tampoc no hi ha ni una sola democràcia
liberal mínimament seriosa que distregui disset mil policies de les seves funcions de
seguretat, en plena alerta quatre de terrorisme, i els enviï a buscar urnes. Ni una
sola democràcia liberal mínimament seriosa tindria ministeris on s’han intentat
destruir carreres polítiques i no hi ha hagut conseqüències. En cap d’aquestes
democràcies liberals mínimament serioses no s’enviaria als tribunals representants
públics per voler complir amb les seves promeses electorals. Ni tampoc no es
convertiria un Tribunal Constitucional en un òrgan executor de sentències, ni
tampoc no es respondria a la voluntat de centenars de milers de persones amb la
simple repressió legal.
Com era allò que, sense violència, podia defensar-se qualsevol idea a Espanya?
Doncs era mentida.
I no, no hi ha una sola democràcia liberal que tingui un president que, davant d’un
conflicte territorial d’enorme magnitud, es passi cinc anys sense una sola proposta
política, menyspreï els dirigents catalans, les seves majories, el seu Parlament i les
reivindicacions que els motiven. No, no és imaginable en cap democràcia liberal
mínimament seriosa que s’imposi el pensament únic en els mitjans, es criminalitzin
els drets d’una nació i es pretengui posar fi al problema a base de repressió.
Realment creu, el senyor Rajoy, que per la via repressiva apaivagarà les ànsies
catalanes? Tampoc no és imaginable, en una democràcia liberal mínimament
seriosa, que no existeixi oposició a l’atropellament del Govern, que tots vagin a la
cleda com Fuenteovejuna, i que no existeixi el pensament crític.
El que està fent el Govern, amb l’excusa catalana, és una autèntica involució
democràtica, la més greu des de l’intent del tejerazo. No és Catalunya la que en
patirà les conseqüències. És Espanya.
	
  

