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El cas dels dos polítics socialistes que han afavorit el Partit Popular

Corrupció a Madrid

C
F e r m í n B o c o s

orrupció és la pa-
raula. L’infamant
terme que uneix po-
lítica amb maó, i els
polítics amb les
constructores, torna

al primeríssim pla de l’actualitat. L’ es-
pantada de dos diputats autonòmics
del Partit Socialista que li ha donat la
presidència de l’Assemblea de la Co-
munitat a Asunción Dancausa, candi-
data del Partit Popular, ha provocat un
terratrèmol polític a la capital. La de-
vastació que ha provocat al campa-
ment socialista és considerable.

Rafael Simancas, el jove candidat a
president, que a la vista de com estan
les coses sembla que es quedarà pel
camí, serà el més perjudicat per
aquesta crisi, però no és l’únic damni-
ficat. El mateix José Luis Rodríguez
Zapatero queda, també, molt tocat.
Tocat, en primer lloc, perquè Eduardo
Tamayo i Teresa Sáez, els dos diputats
traïdors, pertanyen a una tribu de la
Federació Socialista Madrilenya (Reno-
vadors per la Base) que en el seu dia va
donar suport a l’elecció del polític lle-
onès com a secretari general. La pre-
sència en les llistes d’aquests dos per-
sonatges ha estat interpretada com
una devolució de favor. I aquí és on
comença el problema, perquè ara, i
després d’haver estat expulsats del
PSOE, han estat els mateixos dirigents
socialistes, amb Pepe Blanco, el secre-
tari d’organització, al capdavant, els
qui han titllat de corruptes aquests
diputats. Més encara: formarien part
d’una trama orientada a afavorir els
interessos del Partit Popular.

Aquesta acusació, molt greu, ha in-
crementat en moltíssims graus la
temperatura política de la capital pro-
vocant un creuament d’acusacions i
amenaces recíproques de querelles.
Zapatero, que havia aconseguit ser el
polític més ben valorat d’Espanya, re-
trocedeix en les enquestes. L’escàndol
de la FSM li passa factura i Aznar i el PP
tornen a estar per sobre del PSOE en les

preferències de vot dels
ciutadans. Com ha pogut
la gent canviar d’opinió
amb tanta rapidesa?

Doncs, al meu parer,
perquè la política té un
deute etern amb el teatre i
en totes les èpoques els
espectadors han castigat
aquells actors que veuen
insegurs sobre l’escenari.
Si no governa el seu partit,
com governarà Espanya?,
es pregunta el ciutadà del
carrer.

Ho hem vist a les últi-
mes eleccions: malgrat la
impopularitat de la guer-
ra, els diputats del PP van
tenir una única veu al
Parlament i, per incon-
gruent que sembli, aquest
partit no va ser gaire cas-
tigat a les urnes. Els polí-
tics no tenen bona fama,
però la gent s’acostuma a
ells i els vol al capdavant
de partits únics, de partits
forts. Com ho va ser el
PSOE en la dècada dels
noranta i com ho va sent
el PP des que Aznar va
agafar el fuet després
d’enviar Fraga a Galícia.

De portes enfora els partits es pre-
senten com a organismes multicel·lu-
lars en què en aparent igualtat de
condicions cadascú dels seus membres
aporta idees i opinions. Cap endins la
realitat és una altra: són pocs i fins i tot
un de sol –Felipe al seu temps, Pujol
durant vint anys a CiU, Aznar ara al
PP–, qui tot ho presideix i tot ho deci-
deix. I funciona. Se sap que funciona
perquè quan no és així sorgeixen els
bàndols i els problemes, i llavors el lí-
der es veu obligat a demostrar la seva
força, cosa que és dolenta. Ho hem vist
aquests dies en el cas de la Diputació
d’Àlaba, on Zapatero ha deixat Javier
Rojo amb el cul a l’aire perquè no ha

pogut o no ha sabut resistir la pressió
dels mitjans afins al Partit Popular
(Rojo no volia pactar amb el PP a la
diputació alabesa). Aznar va tenir uns
quants milions de persones al carrer i
una part de la premsa que li va re-
treure la seva posició favorable a la
invasió de l’Iraq i, no obstant, va
aguantar.

A Madrid, Zapatero es va abocar a la
campanya electoral donant suport a
Trinidad Jiménez en la lluita per l’al-
caldia. A Simancas el van deixar una
mica sol. Ara, quan s’ha produït el
terratrèmol de l’Assemblea, hem vist el
profund calat d’aquesta soledat políti-
ca. Profund i injust, ja que és fama a

Madrid que Simancas era i és enemic
polític dels anomenats Renovadors per
la Base, el corrent polític que encap-
çala José Luis Balbás, un obscur perso-
natge, avui suspès de militància sota la
sospita que estava al corrent de la tra-
ma concertada amb els empresaris de

la construcció (Francisco
Vázquez i un nebot seu,
Francisco Bravo Vázquez)
als quals diverses infor-
macions periodístiques
assenyalen com a pre-
sumptes instigadors de la
fuga de Tamayo i Sáez, els
diputats electes que amb
la seva absència de l’As-
semblea de Madrid han
posat en marxa un procés
de desestabilització políti-
ca que anul·larà el resultat
de les eleccions del 25-M
impedint la formació d’un
govern d’esquerres fruit
de l’acord entre el PSOE i
IU.

El PP vol que es repetei-
xin les eleccions i el PSOE
que els diputats traïdors
siguin despullats de la se-
va acta. Ja que la segona
opció no sembla probable,
almenys a curt termini,
cada dia que passa cobra
més pes la idea que Espe-
ranza Aguirre, la candida-
ta popular, acabarà seient
a la cadira de l’antiga Casa
de Correus, al palauet de
la Puerta del Sol de Ma-
drid seu de la presidència
de la CAM.

Si així no passés, sabut
que el perill dels terratrè-
mols no s’extingeix amb

la primera urpada –després arriben les
rèpliques– opino que José Luis Rodrí-
guez Zapatero veurà ajornat el seu
somni d’arribar a la Moncloa la pri-
mavera de l’any que ve.

És el preu polític que hauria de pa-
gar per no haver sabut o pogut tallar la
corrupció que niava a la seu de la Fe-
deració Socialista Madrilenya. Pel que
fa a les acusacions que llancen alguns
dirigents socialistes contra el PP, partit
al qual assenyalen com a instigador de
la trama, resulta sorprenent que no les
hagin posat ja en coneixement de la
Fiscalia Anticorrupció. Anoto la meva
sorpresa, només dic això.

■ Fermín Bocos. Periodista

El català parlat i el català
escrit a nivell de carrer
F r a n c e s c C a n d e l

P
roporcionalment i relativa-
ment, a nivell de carrer –jo diria
en l’àmbit d’associacions, de po-
blacions, de zones populars, de

barris perifèrics–, ¿ha guanyat més ter-
reny el català escrit que el parlat? No ho
sé. Jo volia seguir amb el programa de
les bodes de plata de la Joia de Montjuïc
redactat en un deficient castellà i el de
les bodes d’or d’aquest any redactat tot
en un correcte català. El de l’any 1954
deia així: “Como nació la Sociedad La Joia de
Montjuich. Como nacen todas las sociedades en
la cual no pueden faltar nunca unos cuantos

esforzados luchadores que sin ellos sería en
vano levantarla y fue en la Montaña que lleva
su nombre, en la cual no había ni medios de
comunicación con la ciudad, ni estaba urba-
nizada, ya que todo eran casitas de madera
con sus huertos en los que nos esforzábamos en
embellecer y allí fue, precisamente, donde tomó
un auge digno de admiración, pues a falta de
voces masculinas se agregaron señoritas e in-
fantiles...”. El programa d’aquest any diu
això: “La Societat Choral ‘La Joia de
Montjuïch’ (així es deia quan es fundà)
neix l’any 1928 en un sector de barra-
ques de Montjuïc conegut com l’Ani-

meta, on vivien els obrers que treballa-
ven en la construcció de l’Exposició
Universal de 1929. És per això que el seu
nom es troba lligat a la muntanya. Neix
de la fusió de dos cors humorístics de la
zona (la Punxa i els Mortsdegana). La
seva primera Sortida de Pascua es va ce-
lebrar l’any 1929 i comptà en aquells
primers temps amb 60 socis. L’entitat
s’afilià amb el consell de la Societat Co-
ral Les Flors de Maig, a la Federació de
Cors de Clavé, sota el lema ‘Progres,
Virtut, i Amor’. I s’instal·là al barri del
Port l’any 1929 al Bar Remendo, actual

Bar Iberia”. Al programa d’antany acla-
rien que el seu engrandiment es va dur
a terme “gracias a la labor de unos cuantos
coristas, como los Piñoneros, los Garcías, Amo-
rós, Castillos y otros que mi memoria no re-
cuerda bajo la batuta del entonces maestro de
la ‘Luna’, señor Gisbert, al que tanto debimos
en aquel entonces, pues era mucho sacrificio el
subir a la Montaña, ya que incluso tuvo que
hacerse la insenición (ha de tractar-se d’un
error d’impremta; potser seria ‘inserci-
ón’) de la Federación Esterpe, en la calle de
Salvá, donde no nos dejaban la Aurora por no
estar urbanizada aquella aglomeración de
casitas...”. Insisteixo que comparant entre
ells els dos programes, prou voluntario-
sos tots dos, més correcte el segon que el
primer però més entendridor el primer
que el segon, no deixava de pensar en
el polèmic onatge que hi ha d’una
temporada cap aquí sobre la pèrdua
del català al carrer. ¿Passa el mateix
amb el català escrit sota aquests pa-
ràmetres populars, localistes, de
prospecte, de full informatiu, de but-
lletins, de premsa d’àmbit reduït, de...
que tant prolifera a tot Catalunya?


