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Fa temps que n'estic convençut. El col·lectiu Zaplebes són realment uns 

infiltrats socialistes que tenen com a missió destruir el PP des de dins. I 

ara començo a sospitar que dins de CiU també té un agent doble que 

treballa a favor del tripartit. És l'única explicació possible. 

 

Miri que l'Artur Mas sap que a cada entrevista que vagi li acabarà caient 

la clàssica pregunta aquella de: ¿pactarà amb el PP? L'últim cop (de 

moment) que ha passat ha estat al programa La mirada crítica de Tele 5. 

L'hi fan i va Mas i contesta que "no ens tanquem d'entrada cap porta" 

perquè, i si al final guanya Rajoy i retira el recurs contra l'Estatut? I tant! 

I si la meva avia tingués rodes seria una bicicleta i a mi em confonen 

sovint amb George Clooney. 

 

Però suposem que sí, que Rajoy guanya les eleccions. I que per governar 

necessita el suport de CiU. I que per aconseguir-lo retira el recurs contra 

l'Estatut. I llavors, què? ¿CiU fa el gran sacrifici (per Catalunya, sempre) 

d'acceptar el pacte? ¿L'Estatutet convertit en carpaccio és el preu que 

estaria disposat a pagar Mas per tocar poder a Madrit? 

 

O sigui que per entrar de vocal novè a la junta de la comunitat de veïns, 

CiU està encantada d'enviar-li un pernil a qui s'ha pixat cada dia dins de 

l'ascensor de la finca, a qui ha arrencat repetidament el porter 

automàtic, a qui ha llençat la brossa per la finestra just quan acabàvem 



d'estendre els llençols, a qui ha robat les bombetes del replà, a qui ens 

ha posat silicona al pany de casa... 

 

Coi, doncs sí que han baixat el preus del servei complet sense condó. 

Però, ¿com volem que ens tinguin respecte a Madrit si després de tot el 

que ha fet el PP per atiar el racisme més anticatalà, un partit que diu que 

Catalunya és més important que el partit mateix accepta canviar un 

estatutet per una cadireta infantil? 

 

"No ens tanquem la porta", diu. Hi ha portes que han d'estar tancades 

amb clau, falcades amb un armari i protegides amb un mur de ciment. I 

no acostar-s'hi ni a trenta metres. I molt menys encara per estratègia 

electoral. 

 

 

 


