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Quan falten hores per a un tancament que s'aventura que serà encès, la 

dreta ha aconseguit convertir la campanya electoral gallega en un fangar 

on només regeix una llei, la llei Rajoy: tothom ha de donar explicacions, 

fora que militi al Partit Popular. El resultat ha estat una intensa 

mobilització dels seus per acció, però també dels altres, per reacció. 

 

A Galícia la llei Rajoy és l'estratègia. Al llarg de la carrera electoral, els 

populars han exigit tota mena d'aclariments i han fet bé. Per a això 

paguem a l'oposició. Van fer la ITV al famós cotxe de Touriño, de preu 

certament millorable, i la pobra resposta socialista va ser la seva 

recompensa. Sense altres proves que les seves sospites van penjar el 

fantasma de caciquisme a l'adjudicació eòlica, el concurs públic més 

important adjudicat mai a Galícia i els primers dubtes nacionalistes van 

ser el seu premi. 

 

Ja en campanya, han disparat munició més gruixuda. Van convertir en un 

segrest el sorprenent error d'Anxo Quintana a l'anar a un míting sense 

assegurar-se que tots els assistents ho sabessin. No va servir de res que 

el candidat nacionalista demanés disculpes al mig centenar d'ofesos. 

Després es va convertir en prova de corrupció una innocent foto 

estiuenca amb un empresari de prestigi, publicada diverses vegades a les 

pàgines socials. L'últim pas ha estat qüestionar la seva integritat 

personal expandint rumors sobre la seva vida privada i les seves relacions 

sentimentals, en un moviment que converteix la campanya política en 

una bruta cacera personal. 



 

A tots han demanat comptes Rajoy i Feijóo, amb el suport aeri de la 

premsa més reaccionària, debutant amb gran alarma social a la pacifica 

Galícia amb el seu millor repertori de caça. L'oposició hi té tot el dret. 

Fixar els seus límits és la seva responsabilitat. Però obliden que les 

explicacions, com marca clarament una altra llei, la de Pepe Isbert a 

Bienvenido míster Marshall, ens les deuen a tots i ens les pagaran. Els 

populars no paguen, apliquen sense complexos la llei Rajoy i els 

electorats nacionalista i socialista s'enardeixen. Si un jutge investiga la 

corrupció a les fronteres del partit o deté un empresari enriquit hores 

abans de fugar-se, qui deu excuses és el jutge. Preguntats sobre la 

trama que ja imputa el seu tresorer, repliquen que es presenten a Galícia. 

Preguntats per qui paga la campanya, remeten al partit. I repreguntats 

sobre el seu finançament, exigeixen comptes a Garzón. Preguntats per la 

Diputació popular de Pontevedra, oferint en plena campanya llocs de 

treball a canvi d'una entrevista, ni saben ni contesten. "¡Que inventin 

ells!", va dir Unamuno. "Que s'expliquin ells", dicta Rajoy. I els votants 

s'encenen. A veure qui es crema més fins diumenge. 


