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Rufián agraeix a Pérez-Reverte
que li «faci de cunyat» ara que
arriba el Nadal
El diputat d'Esquerra respon d'aquesta manera una piulada de l'escriptor, que
acusava les escoles catalanes de "fabricar 'Rufiancitos'"
Una vegada més, Gabriel Rufián ha tirat d'ironia a la xarxa per contestar les crítiques. Aquest
cop ha agraït irònicament a Arturo Pérez-Reverte que li "faci de cunyat" ara que s'acosta el Nadal
perquè ell no en té cap a la família. El diputat republicà ha respost amb aquest missatge a un tuit
de l'escriptor, que acusava l'escola catalana d'estar fabricant "Rufiancitos".
Amb el seu tuit, Pérez-Reverte donava bola a una piulada de la diputada de Ciutadans al
Parlament Sònia Serra en què acusava l'escola catalana d'organitzar activitats perquè els alumnes
"lluitin contra els traïdors espanyols". En la seva piulada, Serra adjuntava un vídeo en què es veia
a un grup de nens d'una escola de Cambrils escenificant una batalla de la Guerra dels Segadors.
En concret, els alumnes representaven el setge al qual va ser sotmès el municipi de Cambrils el
1640. Al vídeo, que era de l'any passat però que C's ha fet públic ara, no se sent cap referència a
la paraula "traïdor" ni s'escolta cap tipus d'insult a Espanya o als espanyols.

Alumnos catalanes representado que luchan contra los traidores "españoles". Pediremos
explicaciones @Cs_Cambrils (https://twitter.com/Cs_Cambrils) https://t.co/Y577Fq88cX
(https://t.co/Y577Fq88cX)
? Sonia Sierra (@SoniaSierra02) 7 de desembre de 2016
(https://twitter.com/SoniaSierra02/status/806504547543879680)

Fabricando Rufiancitos. https://t.co/ya19cRekUq (https://t.co/ya19cRekUq)
? Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 7 de desembre de 2016
(https://twitter.com/perezreverte/status/806606289992372224)

Yo no tengo cuñado @perezreverte ( https://twitter.com/perezreverte) y en fechas como estas
quiero agradecerte q hayas venido a ocupar ese hueco en mi vida. Mil gracias amigo.
? Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 8 de desembre de 2016
(https://twitter.com/gabrielrufian/status/806841512931762177)
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