
Resposta a dues manifestacions d'espanyolitat

CONCULCACIONS (11)

La primera va ser feta per “Rodolfo Martín Villa” i diu així –El que vam fer malament va ser cedir l’educació a
Catalunya i el País Basc. Tots els nens espanyols han d’estudiar la mateixa història d’Espanya -.

Ningú pot negar-li a aquest senyor la certesa de la seva afirmació. A Espanya que ensenyin el que vulguin,
com si volen explicar que el “Cid Campeador” va ser l’abat del monestir de “Santo Domingo de Silos” i que “
Isabel la catolica” va inventar l’ou de fusta per a sargir mitjons.

Als nens catalans, no tenen cap dret a ensenyar-los res. I menys a citar-los com a nens espanyols. Com
sempre, hem d’exigir que es limitin a casa seva on poden fer el que els peti. És el seu problema si els
expliquen mentides o les meravelles d’una “ejpaña” que no ha existit mai. En quan a cedir res a Catalunya o
el País Basc, vostès no són ningú per a fer-ho o deixar-ho de fer. Som catalans i bascos els qui decidirem
què els ensenyem als nostres nens i és ben segur que en tot cas els explicarem els greuges que aquest país
ha inflingit a casa nostra per la seva obsessió de domini sobre territoris aliens, que no els pertanyen ni ara ni
mai.

La segona declaració la va fer “Agustí García-Gasco” arquebisbe de València i resa- La unitat d’Espanya és
un gran èxit històric i cultural que avui es pot i s’ha de continuar proposant – És necessita ser molt ignorant i
pedant per fer una afirmació d’aquesta envergadura. No es pot entendre com un membre rellevant d’una
entitat religiosa com la catòlica, pot arribar a dir uns disbarats com aquests sense adonar-se que “ejpaña”
sols ha estat un embolica que fa fort en benefici propi i amb una crueltat inexplicable enfront de les nacions
que ha pretès absorbir. Encara poden existir persones com vostè que siguin capaços d‘escampar barbaritats
conceptuals tan inconsistents? 

La seva concepció macarrònica d’Espanya i de justícia entre els homes el desacredita no tan sols com a
religiós, sinó com a persona amb un mínim sentit de respecte per al gènere humà. Vostè viu a les cavernes
més fosques i mancades del més elemental sentit de l’ètica.

Qualsevol persona humana o inclúsqualsevol ser viu és digne d’un respecte molt superior al que vostè
demostra en les seves desafortunades manifestacions. Són fruit d’una persona sense el més mínim escrúpol
i respecte per a ningú.

Claudi Romeu, 18 de juny del 07 
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