Europe’s living a celebration

Fa gairebé dos anys vaig agafar el lleig costum d’escriure sobre la salvatge reculada del capital. Des
d’aleshores, setmanalment, he anat penjant apunts sobre avars i cobdícies, màscares i tebiors dels
governants, institucions tèrboles, grogors sindicals i, en definitiva, aigües crescudes que ens
ofegaran als de sempre. La crisi del capitalisme ha desemmascarat el servilisme dels Estats-Nació,
els miratges de la Munió Europea i, al capdavall, el veritable sistema plutocràtic que s’hi amaga,
travestit de democràcia. Un hortet perfectament abonat, i esperant ser fumigat, per a la més
desvergonyida restauració –si és que alguna volta fou enderrocat– del feixisme a Europa: la
dictadura del capital. Europe’s living a celebration. Després de dos anys de tarannà i tralarà,
innocents i necis porten els nassos xorrant sang, de l’hòstia que s’han emportat en descobrir, una
vegada més, que votar PsoE és votar Banc Mundial i FMI. Com els necis no n’aprenen mai, molts
són, segurament, els mateixos que d’ací a poc votaran l’altre cap del mateix monstre: PP. I el Banc
Mundial i FMI haurà tancat el cercle: governs de dreta a tota Europa. Després de la Gran Depressió,
el continent europeu va girar també a la dreta i a l’extrema dreta. També ho feren les presumptes
democràcies liberals, per més democràtiques que se’ns hagen volgut presentar i per més salvífiques
que aparentaren ser durant la II Guerra Mundial. L’esquerra impossible ha quadrat els números,
però el desGovern no vol saber res de l’esquerra impossible. Prefereix, en canvi, que la ministra
Jiménez parle del repago de la sanitat pública mentre la ministra Chacón compra soldats del futur.
El cap d’una fàbrica colonial francesa a l’Àfrica li diu a Bardamu, el protagonista del Viatge al fons
de la nit: «Comprar? Ah! Que no te n’adones? Els has de robar abans que et robin, el comerç és això
i ja està!».
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