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Aquest polític Basc ha fet unes manifestacions irritants, per a “ejpaña”, entenem-nos. És una home que
procedeix d’una tradició familiar nacional basca i que continua la seva aportació, amb dignitat, amb valentia i
dient les coses clares, sense la atàvica por d’ofendre els que no poden suportar cap crítica ni divergència
sobre ells i la seva simbologia.

Darrerament les seves declaracions han revoltat tot el centre de l’altiplà, perquè han fet una referència a la
empolsada i castissa monarquia “ejpañola”, de manera insuportable per a ells però segur que prou adients
pels que no som espanyols per cap dels costats.

Aquest intrèpid personatge ha gosat a dir que: -els espanyols es burlen dels drets històrics perifèrics, i en
canvi blinden els drets històrics d’una família de ganduls- S’hi pot estar més o menys d’acord, però la frase
és d’una contundència indiscutible que hauria de fer pensar als ofesos que potser sí que ja és hora que
deixin de mirar-se aquest pudent melic que els porta a convertir les seves misèries en trumfos. 

Alguns ho exposen amb clarividència i una bona dosi de coratge, altres ho presenten amb humor i rifant-se
del mort i de qui el vetlla, com en el cas de “el jueves”.

Immediatament han aparegut els parallamps de la “villa y corte” exigint-ne una rectificació pública. PP i
PSOE els puritans de l’espanyolisme més retrògrad, han acusat el cop i constaten amb la seva actitud
l’encert de les manifestacions d’Iñaki Anasagasti. En quin país ens volen fer viure aquesta colla de
impresentables, intocables i que sols estan disposats a acceptar els elogis dels que perden el cul elaborant
un seguit d’alabances laudatòries de tot el que representen aquests decrèpits de l’espanyolisme, disposats a
devaluar tot el que ells odien amb la màxima i rigorosa destructivitat operativa de transcendència històrica?

Unes declaracions, plenes de raó no poden ser motiu de persecució com insinuen els que es mostren com a
eterns vilipendiadors de qualsevol entorn que no sigui el seu. Val més que es mirin els seus pantalons que
els porten completament bruts del que han deixat anar els darrers quasi cinc-cents anys de història.

El més indecorós és que hi ha famílies que viuen com a reis gràcies a aquestes altes missions de que en
són un clar exponent sens cap dubte.
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Claudi Romeu, 28 de juliol del 07 
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