I Es tracta d’una reflexió que fa el destacat socialista Joan Romero,
el quai, si en la seua gestió politica no ha tingut massa èxit, en canvi,
com a pensador i ideòleg, la seua tasca és important. Espanya inaca
bada irromp en el mercat en un moment interessant perqué
l’Estatut de Catalunya ha col locat en primer pia el tema, el qual ha
despullat i posât en evidència tota la problemàtica de l’Estat espanyol; com a consequència d’aquesta avinentesa, el llibre de Romero
pense que té garantides unes vendes notables.
L’estudi s’inclou en tota la problemàtica que ha suscitât Requejo i
companyia sobre la configurado de l’Estat espanyol. Jo diria que
fins i tot s’entreveu Jürgen Habermas com a pare de tota la socialdemocràcia que l’autor utilitza corn a estructura per al llibre. Qui
busque algunes possibilitats nacionalistes en el tema reaiment no
les trobarà, també cal dir que tant de bo tot el PSOE pensara com
Romero! Podem dir que la tesi de l’autor no és absolutament fede
ralista, i que el model que ell presenta tampoc té massa prece
dents, en aquest sentit, podríem parlar d’un projecte que, segons
l’autor, acabaría de concebre l’Espanya del segle XXI.
El llibre és interessant i aporta unes reflexions que completen el
quadre que abans de Romero havien començat a escriure noms
com el de Joan Francese Mira.Josep Guia, Francese de P. Burguera,
Manuel Jardí i companyia, i que han contribuii a enriquir la qüestió
nacional. M’agrada menys el contingut del llibre de Romero que els
esmentats abans, però segurament té més rigor académie que els
anteriors.B
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A Intermón Oxfam volem ajudar a les persones perqué puguin valer-se per si mateixes.
Entra i fes que surtin de la pobresa, de la guerra, de les injusticias socials.
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