HEU DIT TERRORISTES ?

dijous, 10 de febrer de 2011 19:39

Sense ànim de fer-li publicitat, parli de la informació sobre l’organització de la Setmana per la
llengua, apareguda al « diari d’aquí », avui mateix. ( en format pdf )
La passada de mesura aquesta vegada és de tribunal !! Que l’inefable « angelet » usurpador
d’adjectius venerables tingui els dallonses de tractar de « terroristes » dins la conversa, aquells
que han fet i fan que la llengua catalana encara sigui viva, és motiu de denúncia. Senyors, per
ser terrorista (a la manera que defineixen els estats i els seus acòlits) n’hi ha que són a la presó
i n’hi ha que hi han deixat la pell. A polit amb els mots !!

És pas que per ser un mitja-merda s’hagi de maltractar qualsevol altra manera de fer, i menys
públicament, sota l’aureola del mestissatge. Tots ho som de mestissos. Des del Big bang les
molècules n’han fet de danses…
Que no ens digui, el « semprecandidatataoteslescurseselectorals » que és el/la periodista que
ha utilitzat els mots que volia, que ja ens coneixem xicot !

Si es vol muntar una setmana catalana, que se la munti, si vol viure (públicament s’enten) de
subvencions i altres muntatges, que ho faci però que no insulti, que no denunciï, que ja n’hi ha
prou.
Ja trobo indecent que pugui enganyar gent amb el seu pretés plantejament obert. Molts dels
que han treballat amb ell ara canvien de vorera per no creuar-lo. Hi ha companys dels Països
Catalans que s’han demanat qui hi havia darrera el muntatge del col.lectiu « Joan Pau Giné »…
I bé, amb la còpia de l’article de presentació d’aquesta setmana, no caldrà que els hi fem
l’històric del personatge. Ha parlat tot sol.

Per acabar us proposo un exercici, fem una llista de tots els terroristes nordcatalans (els que
han escrit o escriuen en català, els que pensen en català, els que viuen en català, els que
defensen el català,…) així el dia que el tinguem de portar als tribunals, tindrem les signatures a
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punt.

Diana
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