Declaracions desafortunades
CONCULCACIONS (5)

La primera correspon al senyor José Montilla , actual President de la Generalitat de Catalunya i diu així: ...és
que la gent no vota perquè ja li està bé el govern que hi ha. La segona l’ha fet la periodista Curri Valenzuela
de Telemadrid, que va manifestar: serà difícil d’arreglar (...) aquests Estatuts d’Autonomia que fan el país
ingovernable, però Espanya se n’ha sortit de situacions més difícils.

Montilla, o és molt ruc, o té un cinisme de primera magnitud per arribar a fer unes declaracions tan
inversemblants. Senyor Montilla, vostè creu que els catalans estan tan contents del govern que vostè
presideix i de vostè mateix com a President, que ja no es molesten ni en a anar a votar? És vostè qui ha
estat capaç de dir una bajanada com aquesta i a sobre vol que ens el prenguem com un personatge seriós,
responsable i coherent? Si és així, ens ha enganyat a tots, perquè semblava una persona més prudent, més
coherent i amb una lògica més estable. El cas és que amb aquestes manifestacions queda classificat a la
categoria més irrellevant de funcionari, com pugui ser un bidell per exemple i com a persona mancada del
més elemental seny, en aquest cas polític. Ha mostrat una imaginació molt pobre alhora de trobar un
argument per deixar en bon lloc el seu partit, la seva visió política i fins i tot la seva intel·ligència personal.

A la senyora Valenzuela també se la pot felicitar per l’encert de les seves declaracions. Irònicament podem
dir-li que sí, que efectivament té tota la raó, ja que “ejpaña” se n’ha sortit de situacions molt més difícils
(almenys respecte a Catalunya) com per exemple l’onze de setembre del 1714 o el 1936 i els quaranta anys
següents, arreglant “ejpaña” i solucionant els problemes que l’envoltaven amb unes solucions tan brillants,
tan democràtiques i tan típicament “ejpañolas”.

Personalment vull dir-li a aquesta senyora que s’equivoca en el país que cita com a perjudicat, ja que el país
que resulta ingovernable, no és “ejpaña”, sinó Catalunya i des de exactament farà tres-cents anys d’aquí poc
temps. Són vostès els espanyols els que quan intervenen i han intervingut en altres països els han convertit
sempre en ingovernables, destrossant-los i arravatant tots els recursos de què disposaven.

Facin del seu país el què vulguin, i deixin tranquils als demés, que ja farem el que ens sembli oportú. En
referència a l’Estatut d’Autonomia, ja se’l poden quedar tranquils, que el que necessitem urgentment és la
independència i la llibertat pel nostre país. Ja en tenim prou de vostès!

Claudi Romeu, 30 de maig del 2007
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