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Quan tot això acabi, no només passarà a la història pels trencalls a la democràcia
que està perpetrant la dreta espanyola, sinó també pel servilisme còmplice de
determinada esquerra patriòtica. Per descomptat, cadascú pensa, escriu i firma els
manifestos que vol, i no hi ha dubte que aquesta és la grandesa de la llibertat: la
vidriòlica i alhora enriquidora pluralitat de la societat.
Però més enllà de les opinions i les divergències, cal esperar alguns capteniments
que, justament, intenten preservar el territori de les llibertats. És a dir, aquell
territori en el qual podem mirar-nos a la cara, malgrat pensar diferent, perquè tots
tenim el mateix dret a la protesta. Quan aquest territori és vulnerat, estressat,
violentat i segrestat per un poder polític inepte i intolerant que, durant anys, tracta
un gran conflicte territorial com si fos un camp de batalla feudal, quan això passa,
cal esperar una actitud de denúncia i no de complicitat. Especialment cal esperar-lo
d’aquells que s’atorguen el pompós títol d’“intel·lectuals progressistes”, més
comunament coneguts com els amics de la cella o, en un altre temps, els habitants
de la bodeguilla felipista. Aquesta casta de l’esquerra caviar, amiga del poder (el bo,
el dels seus), sempre disposada a muntar un sidral a les gales de cinema o a destapar
les vergonyes de la perfídia conservadora, s’ha mostrat nua d’atributs quan els han
tocat la sacrosanta unitat d’Espanya. No hauria imaginat mai que serien abans
nacionalistes que progressistes, ells que tant havien vilipendiat el nacionalisme
català, per allò de la tribu, el clos tancat i l’internacionalisme. Però ha estat posar
en perill l’estructura d’un Estat caduc i han saltat tots els ploms. I així, com Fuenteovejuna progresalsera, s’han unit per denunciar la maldat d’un referèndum
“il·legal”, prenent com a propi el parany lingüístic que els ha parat maese Rajoy. És
a dir, en un moment en què es persegueixen diaris, impremtes i revistes, s’envia la
Guàrdia Civil a fer un ridícul monumental, s’estressa el món judicial, es criminalitza
més del 75% dels alcaldes d’una nació i, fins i tot, com en els bons temps de la calle
es mía, es prohibeixen debats i actes públics, en aquest precís moment, tots aquests
progres de carnet i de pacotilla s’alarmen perquè es vol fer un referèndum.
El més al·lucinant és que publiquen el seu manifest reclamant que no es vagi a votar
en un anunci (que deu haver costat els seus dinerons) al mateix diari on els
favorables al referèndum no podrien posar cap manifest. Anirà la Guàrdia Civil a
enviar paperets al seu director? Serà que no. Ergo, ho poden publicar perquè estan
amb el poder, perquè defensen l’ establishment i perquè l’arbitrarietat de la justícia
espanyola, en aquest tema, comença a ser una autèntica vergonya. Tal vegada van
ser progres en algun moment del passat. Avui són la comparsa d’un poder corrupte.
	
  

