Campa acampa (segon round)

El mateix dia (ahir) que José Manuel Campa ha estat nomenat Secretari d’Estat d’Economia, el PSOE
ha pactat amb CIU, «por sorpresa y en el último momento», diu El País, la negociació d’una nova
reforma laboral. Abracadabra! Fem memòria. Campa és el suplent del exsecretari David Vergara en
el ministeri dirigit per Elena Salgado, alhora suplent de Pedro Solbes. A Campa ens l’han exhibit
com el nou geni de la llàntia oliosa i ja tenim alguns indicis de a qui concedirà desitjos, perquè, de
fet, és partidari de l’abaratiment dels acomiadaments i fou un dels signataris
d’un saberudíssim manifest per a la reforma de l’actual sistema d’explotació dels treballadors,
batejada com a «Propuesta para la reactivación laboral en España». Ha fet saó. El text pactat pel
PSOE i CIU diu que cal «acabar amb la dualitat del mercat laboral» entre fixos i temporals,
exactament el mateix que diu la saberuda propuesta. La idea és que els nous treballadors reformats,
en volta d’indefinits o temporals, ara siguen temporalment indefinits, que és com dir indefinidament
temporals. Sembla, doncs, que aquell indefinit no fix, aquell contracte espectral que reclamava la
CEOE —fa només tres setmanes!— comença ja a materialitzar-se. Recordem-ho, és allò que
Celestino Corbacho, l’errant ministre de Treball socialista, va dir que no passaria de cap de les
maneres. Bé, doncs ja n’hi ha una manera, per més que ho vulgue emmascarar Zapatero pixant per
aspersió. Vaga general a la vista? Ho dubte. UGT i CCOO encara estan, com diuen a ma casa, per
vore’ls vindre… I vindran.
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«Vino la reforma», de Chava Flores
Ahir sí i avui no (actualització 19 de maig)
Hi ha, almenys, tres possibilitats: 1) el PSOE està profundament dividit en matèria econòmica; 2) és
una interessada aparença de divisió; 3) s’han fumat massa canuts aquest cap de setmana. De la
primera, ni parlar-ne, és mentida; la segona acaba de ser demostrada i la tercera no la puc provar,
però gairebé me l’ensume. El PSOE i CIU obrien ahir el camí a una nova reforma laboral; avui han
reculat. Bé, d’acord, també hi ha la quarta possiblitat: diuen que IU-ICV, de seguir endavant amb la
reforma, els ha amenaçat amb obrir un nou front d’oposició, que en la pràctica suposaria l’aïllament
més absolut del govern de Zapatero. Ha amollat Zapatero un globus sonda? Segurament. Quan els
gossos borden…
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