Política | B.F. | Actualitzat el 16/04/2012 a les 11:15

Peces-Barba: «Ni el monàrquic més
acèrrim pot justificar els fets»
Sorgeixen al PSOE les primeres veus crítiques amb les formes del monarca
espanyol arran de la cacera d'elefants a Botswana, de Gregorio Peces-Barba a
Patxi López i Tomás Gómez
Gregorio Peces-Barba, rebent un guardó de mans del rei espanyol, Joan Carles I.

L'esquerra espanyola comença a alçar la veu contra la cacera d'elefants
(http://www.naciodigital.cat/noticia/41832/45000/euros/elefant) protagonitzada aquest cap de
setmana pel cap de l'Estat, el rei Joan Carles I. Tant el "pare" de la Constitució proposat pel
PSOE, Gregorio Peces-Barba, com el lehendakari basc, Patxi López, com el secretari general del
partit, Alfredo Pérez Rubalcaba, s'han sumat avui a les crítiques formulades ja ahir pel líder
madrileny del partit, Tomás Gómez, que va qüestionar obertament tant l'actitud com les formes del
monarca.
El més crític de tots ha estat el catedràtic de Dret Gregorio Peces-Barba, que creu que la cacera
d'elefants del rei Joan Carles I a Botswana és "una patinada i un error" que "ni ni el més acèrrim
defensor pot justificar d'alguna manera els fets produïts". Malgrat considerar que "no és una
crisi", sí que recomana al monarca "que demani perdó" i que "es retracti davant tot el poble
espanyol per l'error comès, per aquest fet lamentable".
Peces-Barba, dirigent històric del PSOE, opina que "la imatge del rei, anant-se'n a una cacera
d'elefants en temps de crisi, ha patit una patinada", motiu pel qual creu que "mai no ho hauria
d'haver fet", ha explicat en una entrevista a la Cadena SER. Alhora, veu poc creïble que el
president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no estigués informat de les intencions del viatge
monàrquic: "La meva experiència em diu que el rei sempre ha informat, sempre ha despatxat amb
les autoritats."
El president del govern basc, Patxi López, també creu que "no estaria malament" que Joan Carles
I "demanés disculpes". "No seria una mala costum, ja que hi ha certes coses que la ciutadania
no entén", ha afirmat.
Rubalcaba, al seu torn, ha assegurat: "Comprenc perfectament qui és crític amb el viatge del rei."
Malgrat això, ha optat per no aprofundir-hi: "No tiraré més llenya a un foc que no és bo per a
Espanya ni per a les institucions", ha dit a TVE.
Ahir, el líder de la federació madrilenya del PSOE, Tomás Gómez, ja va interpel·lar directament al
monarca espanyol, demanant-li que triés entre les seves responsabilitats públiques o l'abdicació.
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