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El 20 de febrero, no a Zapatero. Aquest és el lema de la campanya mediàtica de 

la dreta reaccionària que du a terme el comunicador estrella de la COPE, 

Federico Jiménez Losantos, sobre el referèndum de la Constitució europea. El 

missatge és clar, inequívoc. Jiménez Losantos no té pèls a la llengua i diu sense 

embuts allò que pensen bona part dels seus coreligionaris de la dreta. Per molt 

que Ángel Acebes -"el que siempre dice la verdad"- afirmi que el partit d'Aznar, 

el professor bilingüe de Georgetown, s'abocarà en la campanya a favor del sí, la 

vella guàrdia dels populars ja s'ha encarregat de donar instruccions a la Brunete 

mediàtica perquè es dediqui a plantejar el plebiscit en termes d'un sí o un no a 

la gestió de Zapatero. 

El professor Aznar parla amb la boca petita d'Europa perquè en el fons no hi 

creu. A ell no li agraden les democràcies que situen per damunt de tot els drets i 

el benestar dels ciutadans, que busquen influir en política internacional per 

estendre arreu tesis pacifistes, que treballen pel progrés i la justícia socials. Ell 

prefereix el discurs del seu vell amic George Walker Bush i disfruta planejant 

invasions il·legals des del ranxo que el president nord-americà té a Texas. Aznar, 

el mateix que fa pocs dies es negava a condemnar el règim dictatorial i feixista 

de Franco, voldria una Unió Europea dèbil, pròxima a les idees 

neoconservadores i neoliberals de l'administració nord-americana. Sabem que 

Mariano Rajoy participarà en almenys 10 actes de la campanya del PP. El pobre 

Mariano es veurà obligat a defensar el sí mentre per darrere els líders que de 

veritat comanden la nau conservadora fan campanya pel no. Probablement, 

quan tinguin una càmera de televisió al davant o un micròfon de ràdio a prop, 

defensaran (desganadament) el sí, fent veure que la Constitució europea els 

interessa. Però un cop fora de plànol, aprofitaran per predicar entre els seus, en 

veu baixa, que millor que votin que no perquè així Zapatero tindrà un disgust. 

Aquesta és la campanya de veritat que durà a terme la dreta, una campanya 

silenciosa que adapta com a propi l'eslògan descarat de Jiménez Losantos: El 20 

de febrero, no a Zapatero. 



El primer avís que les coses poden anar així el tenim en enquestes recents 

publicades a la premsa catalana que apunten que el 13,4% de l'electorat de dreta 

pensa votar no i que un 2,9% no té intenció ni tan sols de fer-ho. Segons els 

mateixos sondejos, només el 55% dels votants del partit del professor Aznar 

tenen clar que diran que sí. Correm el risc que una part significativa d'aquesta 

bossa d'electors sintonitzi diàriament el programa matinal de Jiménez Losantos 

i acabin simpatitzant amb l'antieuropeisme més malaltís. A qualsevol persona 

progressista se li posa la pell de gallina només de pensar que en la llista de 

defensors del no hi figuren, a més del guru mediàtic de l'Espanya més rància, els 

conservadors britànics, la Lliga de Famílies de Polònia (on hi ha el Moviment 

Nacional Catòlic d'aquell país), el Partit Democràtic Cívic de Txèquia (la dreta 

antieuropea txeca), el Partit per a la Independència del Regne Unit 

(antieuropeu), el Front Nacional de Le Pen o el partit liberal austríac de Haider. 

Uix! 

El dia 20 de febrer, els ciutadans hem de decidir si volem fer un salt endavant en 

la construcció europea o preferim bloquejar aquest procés i tornem a l'Europa 

de Niça, la que defensa Aznar. ¿Volem ser ciutadans de ple dret de la Unió? 

¿Volem que els pobles d'Europa tinguin més capacitat de decisió en les 

institucions de la UE? ¿Estem a favor d'una Unió que garanteixi la no 

discriminació de les minories? ¿Estem a favor que els 25 disposin d'una carta de 

drets fonamentals per als seus ciutadans? Aleshores hem de votar 

afirmativament la Constitució. En canvi, als que de una Europa dèbil, submisa a 

la política internacional dels EUA, menys social, menys cohesionada, menys 

Europa en definitiva, només els queda votar no. 

I per als que pensen que el no pot representar alguna cosa positiva per a 

l'europeisme, la reflexió obligada és la següent: ¿creuen de veritat que els 25 

caps d'Estat de la Unió -17 dels quals són conservadors-, estaran disposats a 

asseure's de nou per renegociar una Constitució nova i millor? El no només farà 

contents els Jiménez Losantos. 
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