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La xarxa s anima amb #catalunyanewcountry
Publicat el 5 gener 2012 per Xavier vidal
Ahir vaig veure com el hastag #catalunyanewcountry de twitter es convertia en trend topic a
Espanya. Al principi ho vaig veure com una manera divertida de fer una mica de soroll, però
seguidament la cosa es va anar de les mans, ja que el hashtag es va acabar convertint en trend
topic a Madrid.
I això? a Madrid? si noi, i tot gràcies a la gran majoria de respostes carregades de ‘respecte’ i
‘tolerància’ cap a tot allò que sona a català. Vaig poder llegir centenars de tweets
irrespectuosos i plens d’odi, per uns moments em vaig començar a sentir com un jueu
acorralat per una divisió nazi.
Al final no vaig poder aguantar més i vaig alimentar una mica als trolls, però curiosament a un
d’ells vaig exposar les raons per les quals volem ser independents i finalment va reconèixer
que ho va entendre. Això per a mi ja es una petita victòria. No vull que em doni la raó pero
com a mínim va respectar el meu punt de vista.
A aquesta persona, un nacionalcatòlic espanyol, patriota i de dretes li vaig exposar un
exemple:
“Imagina t que es decideix que Europa passa a ser el país comú de tots, que la única
bandera serà la europa i la capital Brusseles. Totes les altres banderes no seràn necessàries,
així com tampoc caldrà parlar en castellà, francés i d altres ja que l unic idioma serà
l anglès. Tots els altres idiomes seràn cooficials però només de cara a la galeria, perquè tot,
la TV, la ràdio, les revistes, etc… s hauràn de publicar en anglès. I no només això sino que
als espanyols se ls marginarà, se ls tractarà de nazionalistes, provincians i mals patriotes,
que ho volen tot i que no es pot permetre que mantinguin els seus canals provincians, les
costums i tot el que denoti espanyolitat. T agradaria patir aquest panorama? doncs es com

una inmensa majoria de catalans ens sentim ara mateix.”
No acabo d’entendre la relació que existeix entra Catalunya i Espanya. Per una banda hi ha
una gran gran gran quantitat de gent que vés a saber que ens arribaria a fer, vaig llegir de tot:
cremarnos, fotren’s al mar, etc…i jo penso que si no ens volen ni veure, no haurien d’estar a
favor de independitzarnos? doncs no, es pensen que ens deu agradar el sadisme i que ens
diverteix el fet de deixarnos dir de tot i seguir formant part d’Espanya.
Ah, espera, que un dels arguments es que fotem el camp pero que ho deixem tot aqui. Si
home, i que més. Només faltaba això. Es pensen que hi tenim un pis llogat o què?
Doncs no, noi, on s’ha de firmar? Estic d’acord en que tenim una classe política horrible i
molta gent que encara ha de passar per la garjola i pagar pel que han fet (Millet, per exemple),
però ja posats a escollir, si puc em quedo amb els malparits d’aqui que com a mínim son
nostres.
Jo passo de la política d’esquerres i de dretes, jo només vull que em representi gent amb sentit
comú i que s’estimi les seves coses i les defensi amb força.
Jo respecto als espanyols que em tractan amb respecte, pero ja estic cansat d’Espanya i de tota
aquesta tonteria. Que ens independitzem no significa que deixem de ser amics, oi? com a
mínim que no sigui per nosaltres…
Visca Catalunya !
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