Els exemplars

Després de tants anys a l’oposició, a un partit de centredreta espanyol, com el PSOE, li va molt bé, però que
molt bé, que un partit de dreta, i d’extrema dreta, com
el PP, mane al País Valencià. Li va molt bé, sobretot, a
la resta de l’Estat, i molt més si a cada cita electoral
té a tir dos presidents imputats o acusats, per a poder
així bramar a ple pulmó en cada miting i consolidar el
poder als seus propis feus. Al PSOE li va molt bé que el
cas Fabra s’eternitze. Si us fixeu bé, és com el
Guadiana: la SER i El País el porten a la portada només quan hi ha comicis a la vista. Proposta de
tesi doctoral en la Complutense: «La Comunidad Valenciana, puta de lujo del Gobierno del Estado».
Ahir divendres, tota la colla de presumptes es passejaren amb Rajoy pels carrers de Castelló. L’any
passat, quan Rajoy va perdre les eleccions, Camps li va fer costat; ara, amb el cas Gürtel, Rajoy li ha
tornat el favor a Camps; i ahir, a Castelló, va ser Camps, com també ho féu Rajoy, qui va dir de
Fabra: «es un ejemplo». Aquesta gran orgia d’autocomplaences em recorda una seqüència de la
pel·lícula Pulp Fiction, concretament quan el Senyor Llop avisa els companys: «Tal vez salgamos de
ésta… Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía». Com que el PP no té cap senyor
Llop que els reclame higiene ni prudència, tampoc tenen cap vergonya d’exhibir públicament el seu
ménage à trois. (Us aconselle que no intenteu visualitzar mentalment una imatge pornogràfica del
trio)
Torne als guanys que el PSOE obté de les victòries del PP al País Valencià. La passejada del trio fou
plàcida i la visita durà menys d’una hora. El periodista d’El País parlà de passejada triomfal i de
xiulets aïllats. Si és veritat que tanta ràbia els fa la impunitat de Camps i de Fabra, perquè, ahir a
Castelló, el PSOE no mobilitzà la ciutadania indignada? Jo us ho diré, clar i ras: perquè als
pseudosocialistes només els interessa el número de càrrecs que obtindran en les properes eleccions.
També són gent exemplar.
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