
Encara que jo sigui una Reina -en un sentit molt diferent del seu-, crec ferventment que la
monarquia pertany a altres èpoques de la història de la humanitat. Miri, li he de comunicar
que, després del seu tradicional discurs de Nadal, s’ha fet mereixedor del nostre carbó. Un
discurs on enguany no va parlar ni de violència de gènere ni del drama migratori que viu
tanta i tanta gent. Ni tan sols va esmentar la missiva que li varen remetre els exmilitars
d’ultradreta nostàlgics de l'etapa més negra de la història recent d’Espanya. Silenci per
resposta. 

Tampoc ha volgut esmentar ni actuar amb contundència enfront de les presumptes
actuacions del seu pare, el rei emèrit Joan Carles de Borbó. Més aviat sembla que enguany
s’han esforçat per mostrar tota una monarquia d’esquena a la societat. Per ventura devien
estar mirant cap a Orient, d’on són els Reis Mags i on se n’ha anat el seu pare. Un senyor
que, havent ostentat la màxima representació d’aquest país, i amb un gran exercici de
manca de transparència, exemplaritat i d’irresponsabilitat estructural, ha tornat a posar en
perill la credibilitat de les institucions públiques i la seva estabilitat.

Li duc el carbó a vostè, però esper que el comparteixi amb la seva família i en especial amb
el seu pare. Ho pot compartir amb ell, que tot i fugit socialment del país, encara signa les
felicitacions de Nadal com si res hagués passat. Esper sincerament que al meu regal li faci
més cas que als xats d’aquells militars d’ultradreta nostàlgics que esperen el seu
pronunciament.

Senyor Felip VI, si vostè i la seva família fossin exemplars, com va implícit al seu càrrec i
responsabilitat, no li hauria de dur res. Però sembla que a diferència dels meus companys
d’Orient, vostè és un rei que necessita millorar en la seva feina. Ho faci: ens deixa en mal
lloc a les que cada any regalam felicitat i il·lusions. 

Senyor Felip VI, aquest any Espanya necessitava un cap d’Estat a l’altura de les
circumstàncies. Si pogués no li duria carbó, li duria la República. Però com aquesta decisió
ha d’estar en mans de la ciutadania, esperarem el futur republicà amb paciència, empenta i
il·lusió.

Senyor Felip VI, 
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