Una declaració de Joan Ridao
CONCULCACIONS (19)

Joan Ridao, (segons l’AVUI del 3 de juliol) ha fet una declaració que m’ha resultat molt sorprenent i inclús
m’ha estranyat d’aquest polític. Ha dit: - mai més Zapatero i el PSOE tindran un xec en blanc d’ERC- Aquesta
afirmació m’ha cridat l’atenció, perquè considero que mai cap partit català i menys ERC haurien de lliurar un
xec en blanc a un partit espanyol, siguin quines siguin les seves sigles. A veure si ens assabentem d’una
vegada que els interessos espanyols són sempre i essencialment contradictoris als interessos de Catalunya.
Per tant ni el senyor Zapatero ni el PSOE, ni res que provingui d’” ejpaña ”, a priori és digne de que se li lliuri
un xec en blanc des de Catalunya.

Si aquesta dita és certa, ve a ser una aberració i un disbarat tan gran, com si un conill facilités un xec en
blanc a un gos que l’està perseguint per cruspir-se’l. Els catalans no podem veure “ejpaña” d’una altre
manera. Fa tres-cents anys, que obsessivament volen incloure Catalunya com a colònia espanyolitzada,
sense cap possibilitat de recuperar la seva llibertat.

La frase és greu i mostra una anar amb el lliri a la ma i una manca de visió política alarmant . Com pot ser
que un polític que està a primera plana d’un partit com ERC, tingui una visió tan feble del que ha de ser el fil
conductor d’un partit que diu treballar pel restabliment de la sobirania de Catalunya? M’he quedat garratibat
després de llegir aquesta informació al diari AVUI. Tan, que fins i tot em fa dubtar de la veracitat d’una
etzibada com aquesta. Voldria que no fos certa i que es confirmés que ha estat una mala interpretació, o el
que sigui, però que no s’hagi produït una declaració amb aquestes connotacions.

Realment si és veritat que s’ha dit un bunyol d’aquesta magnitud i per la persona a qui s’atribueix, evidencia
que el nostre baròmetre de dignitat està a un nivell tan baix que podem esperar-ho tot. Negativament, vull
aclarir.

Claudi Romeu, 4 de juliol del 07
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