
SOBRE LA REPRESENTACIÓ...





PPeerrqquuèè  uuss  oobbssttiinneeuu  aa  ppaarrllaarr  eenn  nnoomm  ddee??

La vostra existència és, en si mateixa, una barrera 
entre les persones que voldríem trobar-nos per 
confrontar la misèria que ens assetja, i per 
conjurar la depressió permanent que ens 
empresona en la passivitat.
Sou tan responsables de la parcel·lació i aïllament 
de les lluites com aquelles a qui dieu combatre, 
sou la fil-ferrada que ens separa de les nostres 
germanes de captivitat.



PPoollííttiiccss  pprrooffeessssiioonnaallss,,  ddeelleeggaaddeess  ii  llííddeerrss  ddiivveerrsseess......

Perquè voleu acaparar les informacions? És que 
voleu fer-vos imprescindibles? Vosaltres aneu a 
totes les reunions, sou les que més en sabeu, 
preteneu que l'aura de misteri que us heu construït 
al vostre voltant sigui la muralla que preservi el 
vostre lideratge, i ho sabeu... 
Miserablement, no compartiu les vostres 
coneixences per poder justificar el vostre sou, o 
simplement, i en el pitjor dels casos, per assegurar-
vos la vostra posició de merda.



MMiirreeuu--vvooss  aall  mmiirraallll......

Voleu fer-nos creure que sense vosaltres estaríem 
perdudes, que seríem incapaces d'avançar. 
Contribuïu a coartar la nostra potència, ens 
enfonseu per assegurar-vos que sempre sereu 
vosaltres a qui haurem de demanar permís.



NNoo  uuss  nn''aaddoonneeuu??

Miserables, us construïu el vostre regne de taifes 
particular, ens instrumentalitzeu per poder alimentar el 
vostre ego dirigista, no ho feu pels diners, perquè 
moltes de vosaltres no cobreu per fer-ho!
El secretisme que prediqueu es resumeix en un “tu no 
hi erets, no saps del que parles!”, però vosaltres 
tampoc voleu que sapiguem de què parlem. Defenseu a 
ultrança el monopoli de la paraula, els torns no estan 
fets per vosaltres. Tota proposta ha d'anar 
acompanyada del vostre comentari, sempre de 
reprovació, no fos cas que algú us robés protagonisme, 
ho negueu?



RRààbbiiaa......

És el que sentim totes aquelles que patim la vostra 
prepotència, la vostres fallades de formes i la 
vostra falta de respecte cap aquelles opinions que 
no es cenyeixen exactament a allò que vosaltres 
prediqueu...



NNoo  ssoouu  iimmpprreesscciinnddiibblleess..

Només quan entengueu això sereu d'utilitat...








