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«Que enviïn els Mossos si ens volen
imposar el català!»
El PAR se suma a la moda del PP de titllar de feixistes CiU i ERC. Convida
valencians i illencs a lluitar contra Catalunya
Manifestació contra el català i la denominació de Franja de Ponent

Si algú pensava que titllar de feixistes i nazis la Generalitat i els partits sobiranistes era patrimoni
del PP i dels mitjans de comunicació de la seva òrbita, anava molt errat. El Partido Aragonés (PAR)
també s'apunta a la moda. Arran de l'aprovació al Parlament de l'Aragó de la nova denominació
oficial del català i l'aragonès, el Lapao i el Lapapyp, que converteix el català en un residu folclorista
de la "llengua aragonesa", i del corresponent ridícul sobretot a les xarxes socials
(http://www.naciodigital.cat/noticia/54560/lapao/xines/ja/entrada/propia/viquipedia) per la
coincidència del nom Lapao amb un dialecte del naxi -xinès-, tal com va explicar
(http://www.naciodigital.cat/noticia/54549/lapao/existeix/parlat/al/sud/xina) Nació Digital, ara calia
buscar culpables.
El PAR ha emès un comunicat en què repta la Generalitat que "enviï els Mossos d'Esquadra si vol
imposar el català per la força". Censura les formacions nacionalistes catalanes per "imperialistes i
totalitàries". Les acusa de comportar-se exactament igual que els moviments totalitaris i feixistes
del segle XX, que "volien controlar políticament països veïns i s'annexionaven territoris aliens".
També els critica per interferir en la política aragonesa i pels "insults i vexacions que estan rebent
els aragonesos".

El PAR assegura que els aragonesos defensaran la seva llengua, cultura i identitat
"aferrissadament" i qualifica d'"aberrant" que "una comunitat autònoma que no respecta la
Constitució Espanyola i que no acata les decisions judicials parli ara de la Constitució, de lleis i de
legitimitat".

El comunicat anima valencians i mallorquins a "col·laborar conjuntament per parar la imposició
catalanista" que, segons el seu parer, aquests territoris pateixen "des de fa més de 30 anys".
Conclouen que els pancatalanistes "es creuen que són els gendarmes d'Espanya i des de Madrid
se'ls consent tot per la geometria parlamentària" i lamenten que, segons el seu parer, el "tripartit
d'esquerres aragonès (CHA, IU i PSOE) estigui sotmès al nacionalisme català".
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