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Iñaki Anasagasti: 'Els expresidents de govern haurien de no molestar'
El senador del PNB Iñaki Anasagasti considera que els
expresidents de govern haurien de 'no molestar' i critica que
alguns d'ells segueixin a la 'trinxera política'. El polític basc
ha assegurat que el debat parlamentari actual està 'mort' i ha
afirmat que la política espanyola no canviarà per la manca de
reconeixement de la plurinacionalitat estatal. Anasagasti ha
presentat aquest dijous el seu darrer llibre, 'Jarrones chinos',
en un acte al Museu de Sant Cugat organitzat pel setmanari
'Diari de Sant Cugat' i amb presentació de l'exalcalde Lluís
Recoder.

Les frases més destacades de l'entrevista:
'La frase dels 'gerros xinesos' del títol del llibre és de l'expresident xilè Eduardo Frei i vol dir que els
expresidents són molt valuosos però que ningú sap on col·locar-los.'
'Qui ho porta pitjor és Aznar, que es passa el dia protestant i ningú li fa cas.'
'De qui tinc millor record és d'Adolfo Suárez, que malgrat ser un home del 'Movimiento', es va trobar amb una
situació difícil i la va afrontar, cosa que no han fet els altres, que han 'surfejat'.'
'Els expresidents, fonamentalment, haurien de no molestar. Haurien de tenir una funció protocolària, d'arreglar
coses, però alguns segueixen a la trinxera política.'
'El debat parlamentari està mort perquè les majories absolutes són corrons. Hem anat a pitjor respecte els
primers anys de la democràcia.'
'Els grups petits vivim aquesta situació amb resignació. Som conscients que la política espanyola hauria de
canviar profundament però també sabem que no ho farà. Tot això passa perquè l'Estat espanyol no admet que
és un estat plurinacional.'
'No s'entén que després del pas que ha fet ETA encara no s'hagi afrontat legalment i civilitzada aquest tema
com s'està fent a Irlanda. Estem preocupats per l'actitud de Mariano Rajoy que sembla que només està
interessat en l'economia.'
'La societat catalana està farta, ha canviat el xip, s'ha mobilitzat i a Madrid no entenen res. Es pensen que amb
quatre carantoines se solucionarà i no és així.'
'Arias Navarro era un assassí, Suárez un home valent que va intentar solucionar problemes i Calvo Sotelo un
home que no es va assabentar de res. González és un 'gattopardo', un home que no té ideologia, Aznar és un
personatge amb molt ressentiment i Rodríguez Zapatero és un president que va fer relativament poc.'
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/diari/sons/101141.html
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