Els nostres vigilants no desaprofiten res
CONCULCACIONS (42)

És cert, aquests aplicats vigilants vetllen atenta i constantment la nostra existència catalana i fan
constantment aportacions als nostres evidents defectes i mancances d’haver nascut catalans. Resulta que
(segons AVUI 8-VIII-07 pàg. 25) “empresaris turístics estatals titllen el català de problema”. Posaré un
exemple: un estranger es troba davant d’un rètol que informa “direcció Massanet de Cabrenys” i el turista es
troba esmaperdut. Immediatament, recorre a la guàrdia civil que oportunament li deu traduir “eso quiere decir
Demasiado limpio de Cabritos” en aquell moment el turista ja sap on és, i se li dissipen tots els dubtes que
l’enrevessat cartell convertia en incomprensible i l’home, el turista, ja ho veu tot clar i continua la seva marxa
cap a “Demasiado limpio de Cabritos”. L’espanyol l’ha salvat, una vegada més, d’un fracàs que hauria pogut
malmetre les seves vacances en un país inidentificable.

Pel que sembla tots els turistes saben “ejpañol”, turc, albanès, holandès, polonès, lituà, finès, etc. Però
lògicament els resulta del tot incomprensible un rètol en català.

Aquí veiem una vegada més la mala bava dels espanyols en no desaprofitar qualsevol motiu per vulnerar el
català, apartar-lo i convertir-lo en una obsessió estúpida dels catalans. Més diàfana no pot ser l’observació
sobre aquesta retolació en la llengua del nostre país.

Aquesta és una conclusió a que ha arribat la Taula de Turisme, (suposo evidentment espanyola) considerant
que “la senyalització de carreteres i aeroports (i jo dic i mapes) és una trava per a l’arribada de turistes i per
això demanen que es faci servir el castellà”. “ejpaña no hay más que una” La dificultat, segons la Taula,
arriba quan un estranger es troba un cartell que diu Alacant i no Alicante, per exemple. Segons sembla és un
obstacle important no tan sols per a estrangers, sinó pels parlants de castellà, que es manifesten
desorientats. Greu problema que segons ells té molt fàcil solució. Bandejar qualsevol llengua que no sigui el
castellà. Ves si és simple el problema.

L’autèntica solució és desfer-nos d’aquesta colla de barjaules indesitjables i forçar d’una vegada la
independència i un estat per a Catalunya. A poc a poc ja anirà despertant la resta dels Països Catalans.

Com sempre sorgeix la pregunta, que cony esperen aquests altres indesitjables que són els nostres polítics
com a futur per a Catalunya? Es senten afalagats, atesos i representats en aquest constant atac a la nostra
identitat i a la nostra llibertat? Ja n’hi ha prou! Culpem-nos d’una vegada tots els catalans de tenir aquests
esbirros al front del nostre país.
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