
El govern no existeix...



... la seva base material són edificis i propietats de 
titularitat pública, entenent per pública propietat de la 
corporació governamental, gestionada per treballadores 
que cobren de les institucions o de les empreses que 
tenen convenis amb aquestes institucions.
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Si algú els paga més, aquestes treballadores 
avantposaran el seu benefici personal al bé públic que 
suposadament defensa l'administració per la que 
treballen. D'aquí sorgeix la corrupció...
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Ara bé, si no cobren, deixen de fer funcionar la 
maquinària i el sistema col·lapsa. En terminologia pròpia 
del periodisme polític, passa a ser un estat que fa fallida. 
Segons el centre d'estudis Fund for Peace, un estat es 
considera fallit quan:

- Perd el control físic del territori, o del monopoli de l'ús legítim de la força.
- S'erosiona la seva autoritat legítima pel que fa la presa de decisions.
- És incapaç de subministrar els serveis bàsics, 
- o és incapaç d'interactuar amb d'altres estats, com a membre de ple dret de la 
comunitat internacional.
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L'externalització d'aquells serveis que, en principi, ha de 
garantir la corporació governamental, produeix una 
simbiosi entre la citada corporació, sense ànim lucratiu 
per imperatiu legal, i l'empresa privada, amb vocació 
lucrativa reconeguda.

          44



Luis de Andrés García, Luigi, actuava "com si fos l'alcalde". 

Declaracions de la Guàrdia Civil al diari La Vanguardia 
del 23/05/2010, en relació al Cas Pretòria, que implicà 
l'alcalde del municipi de Santa Coloma de Gramenet i 
alguns alts càrrecs de l'anterior govern de CiU en una 
trama de corrupció.
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Això genera dubtes: qui mana realment als consistoris? 
Unes suposades representants, la bona gestió de les 
quals depèn, cada cop més, de l'anomenat sector privat? 
O el mateix sector privat, la capacitat de coacció del 
qual, avança al mateix ritme que la citada 
externalització?



Cada cop més, delegar en representants mitjançant 
votacions periòdiques, implica confiar cegament en la 
seva bona fe i incorruptibilitat. Cosa difícil, tenint en 
compte que la normalitat econòmica actual està fundada 
en la idea que l'enriquiment personal produeix un 
enriquiment del col·lectiu.
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L'estat que concentra els seus recursos en excés, en les 
forces de contenció que són la policia i l'exèrcit, és un 
estat que camina, irremeiablement, cap a la seva 
autodestrucció...

...És en aquests moments on es fa palesa la virtualitat de 
la seva dominació.
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