
Un altre geni de l' espanyolitat

CONCULCACIONS (43)

Alberto Ruiz-Gallardón és l’actual alcalde de la ciutat de Madrit. Com tots sabem és militant del PP, però no
hi fa res, és espanyol i això sol ja garanteix majoritàriament, una actitud obscena de catalanofòbia
permanent. (AVUI 7-VIII-07 pàg. 8). Són pocs els representants d’aquestes latituds que s’escapen d’aquesta
deformació.

Títol de l’article: “Gallardón lliga a l’Estatut el mal estat dels serveis” (a Barcelona i Catalunya es suposa).
Una vegada més un espanyol disposat a degradar qualsevol cosa que segons el seu criteri, fa referència a la
catalanitat.

Els catalans, en general rebutgem l’estatut que els “ejpañoles” aplaudeixen curosament perquè no siguem
res del que necessitem, volem i som. Els catalans, en general, ens rifem de l’estatut perquè no deixa de ser
una soga al coll per afermar la permanència de Catalunya dins aquesta insultant “ejpaña”. Realment els
polítics del nostre país s’entretenen amb aquesta insultant joguina, que els “ejpañoles” ens posen a l’abast
per frustrar qualsevol altra aspiració d’autèntica catalanitat. 

Doncs no en tenen prou amb aquests trencacolls polític, sinó que necessiten degradar una i altra vegada
qualsevol manifestació, per dèbil i superficial que sigui, adjudicant-li tots els mals, tos els desastres i causa
primera dels mal averanys que afecten el nostre país. Sembla mentida que sols es preocupin de com aportar
més llenya al foc, en perjudici de tot allò que, en més o menys grau, ells creuen que ens pot resultar
favorable. És una burla constant.

Doncs no, us podeu quedar l’estatut pel que us convingui, que no tenim el més mínim interès en quedar
vinculats a vosaltres. No podem fer més que manifestar-vos el nostre rebuig més incondicional a participar
de res en que vosaltres hi sigueu presents. Ho hem dit mil vegades que tot el que heu aportat a la història de
Catalunya, no és més que desastres, destrucció i un genocidi que ens mantindrà per molts anys allunyats del
que pugui ser el vostre país. 

Senyor Gallardón, no ens interessen en absolut les seves opinions, ni res que pugui venir de part vostra. Us
volem fora de Catalunya com a ocupants i us exigim de no encomanar les vostres malvestats al nostre país
com heu fet fins ara. No li semblin disbauxades les meves afirmacions, i abandonin aquest nefast vici
reiteratiu com a propietaris per “derecho de conquista”, fatal concepció que els marca molt pejorativament.
Au, a fer la ma que en diuen els valencians!...
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