Argumentum ad Verecundiam

«¿Si la CEOE, el Banco de España, la Comisión Europea, el BCE o el FMI coinciden en la necesidad
de un marco laboral más moderno es que estamos todos equivocados?». Fal·làcia adjacent: ¿Si
milions d’alemanys van recolzar Hitler, és que estaven tots equivocats? La dejecció és del patró dels
patrons, Gerardo Díaz Ferrán (CEOE). L’ha amollada avui contra Cándido Méndez (UGT), en un acte
públic. Segons aquesta lògica de l’amo de l’inestable grup Marsans, totes les institucions
esmentades no poden estar equivocades de cap manera si ens aconsellen tornar a l’esclavisme.
Argumentum ad Verecundiam, se’n diu això, o també, Fal·làcia d’Apel·lació a l’Autoritat. Aquest
error lògic es comet quan una persona interessadament s’encomana a una institució, a un expert, a
un déu o un sant, donant per fet que l’opinió d’aquesta autoritat és infal·lible. Méndez podria haver
contraatacat amb la clàssica Fal·làcia Argumentum ad Populum: tampoc no poden estar equivocats
milions de treballadors que no volen la reforma laboral. Tot això, és clar, no ens porta enlloc, però
definitivament ens revela que no hi ha cap mena de casualitat en el persistent degoteig de
propaganda i compareixences de les entitats i institucions esmentades. Ara patim, doncs, un nou
déjà vu. De la primavera ençà, tots conxorxats, la CEOE (Díaz Ferran), el Banc d’Espanya
(Fernández Ordoñez, Mafo), el Banc Central Europeu (Jean-Claude Trichet), la Comisión Europea
(Joaquín Almunia) i el Fons Monetari Internacional (Rodrigo Rato) han estat sincronitzats per a dur
endavant, com siga, la (seua) reforma laboral. Cada setmana, llançaven un nou míssil contra les
trinxeres antireforma. Ho analitzàrem a Salms. Com qui resa tenaçment per demanar que ploga,
durant les últimes dues setmanes aquesta estratègia dels amos del capital s’ha consolidat. Fixeu-vos:
1) Fa dues setmanes, bala al cor del Govern: Mafo clamava que el defícit de l’Estat no s’hi corregiria
sense una reforma laboral; 2) La setmana passada, Jean-Claude Trichet (BCE), insistia en la reforma
laboral per a reduir l’atur; 3) Fa quatre dies, Almunia, comissari d’economia europeu, «aconsellava a
Zapatero» la reforma laboral; 4) Fa dos dies, l’exdirector del FMI, Rodrigo Rato, instava el Govern a
debatre la santa reforma. Això se’n diu persecució implacable. Si els fills de puta volessin no veuriem
mai el sol…
Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the
latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.
«A Suïssa han ingressat,
mils de milions a cabassos,
després diuen que és l’obrer,
el culpable dels fracassos i la manca de control.»
«Si volessin», de Quico Pi de la Serra
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