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07/12/09 - Vídeo: Pandèmia de catanyol (Humor)

M'ha semblat força divertit i real.

Tv3 a l'ampara dels socialistes capitanejats per l'inquisidor de cultures juan ferran
serafini està emetent en un Català castellanitzat (catanyol) amb l'objectiu d'anorrear
la llengua i seguir amb la destrucció cultural que iniciaren els castellans amb els
"decretos de nueva planta" ("dar providencias muy templadas para surja el efecto
sin que se note el cuidado" referint-se a imposar el castellà succintament i traïdora).
I no em serveix que la tarribas, com l'apreciava abans i com em va decebre en
conèixer-la en persona i amb la seva actuació a tv-3, defensi la fal·làcia que tv3
reflecteix el que hi ha al carrer.
tv-3 reflecteix catanyol. No reflecteix el que es parla a Catalunya, potser el pitjor que
es parla en algunes àrees de Barcelona, però no el Català, que sortosament és
molt ric, que es parla al País.
I la seva fal·làcia es posa en evidència quan la BBC, televisió pública anglesa, té
uns extraordinaris i elevadíssims estàndards de qualitat. L'anglès que parlen a la
BBC és correctíssim i acadèmic.
Segons la premissa dels que promouen el catanyol, els diaris haurien de parlar el
que se sent al carrer, així agafant com a estàndar el gueto més marginal del Baix
Llogregat o del casc antic una notícia d'exemple podria ser:
"el buti del monti diu als seus col·leguis d'ispain que els mòmies nazis del tribu del
franco no toquin els ous fotent les seves putes brutes grapes a l'estatutet perquè
sinó Catalunya els fotrà dos iòies i fotrà el camp, i espanya es quedarà més sola
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que la hòstia, s'acabarà viure de gorra, i haurà de currar fins l'apuntador i les
passaran més putes que els madrils morint de sobre 2-6"
Mitjà imaginari: el periódico genocidio, el diari més venut en catayol, "hablem" com
tu.
Segons els defensors de destruir una llengua amb els diners públics, les ràdios i la
tv3 haurien de fer el contrari que la BBC, és a dir destrossar el Català i radiar en
castellà: bé, això ja ho fan.
Catalunya ràdio fa vomitar. Parlen més castellà que Català. (* amb excepcions
gal·les que resisteixen)
Tv3 no es pot veure perquè fa venir arcades el tractament progrepijo alliçonador
que fan de les notícies, com polititzen descaradament en favor dels sociates i del
"imperio", la cobertura totalment parcial, falsa i la defensa vergonyosa que van fer
dels assassins de hamàs (podrien dir que maten als homosexuals o que fan servir a
la població com escuts humans, o a nens de 15 anys com a carn de canó, o que
maten a les dones que no duen vel, o parlar dels milers de míssils que llencen
contra Israel...), que no paren de posar la paraula "espanya" (per decret) a tothora,
a mostrar banderes espanyoles, i a parlar del que passa a valladolid però no del
que passa a Mataró, i sense aturador parlar un Català pobre, castellanitzat en les
estructures gramaticals i ple de barbarismes...
Per a conèixer l'estat del vostre Català feu aquest test.
I quan s'ha d'entrevistar algú, curiosament, no hi ha Catalans pel carrer, només
gent parlant en castellà, i els periodistes els parlen en la llengua de l'imperio.
Ens volen matar la llengua, volen assimilar-nos a hòsties i que no protestem.
A qualsevol país del món s'exigeix que el periodisme empri una llengua
correctíssima, som l'únic país del món on uns personatges analfabets i racistes
vénen a casa nostra, ocupen els òrgans de govern i ens diuen que ells són el millor
i el que en dubti és un sectari.
Fan del seu analfabetisme virtut.
Llavors per a què estudia la resta de població mundial?.
És el món a l'inrevés. Els socialistes tenen llicència per a destrossar el Català,
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subvencionar fires d'abril que funcionen com màfies i d'això en diuen ser "bilingüe",
mestís i el que ho critiqui és un sectari.
De ser un complet inútil incapaç de fer res davant la crisi que està fent patir a
centenars de milers de Catalans en diuen ser un "gestor silenciós".
Cal treure aquesta colla de mandrosos, bagassos, analfabets i incultes de la
poltrona i que dirigeixin el país pencaires honrats.
Pencaries dels que veien als seus avis i pares pencant els diumenges i els
ajudaven, pencaires que hagin estudiat potser fins i tot a les nits mentre de dia
ajudaven al negoci familiar o feien la primera pela fent d'aprenents tot per a no ser
una càrrega a casa, pencaires que parlin idiomes, que coneguin el valor de la
veritat i que sàpiguen el que és guanyar-se el jornal amb el propi esforç i essent
competent, pencaires que no menteixin i que ens facin sentir orgullosos, pencaires
que estimin Catalunya i considerin la nostra Cultura, Llengua i Valors un bé preuat.
Pencaires orgullosos de pencar dur, d'haver guanyat el que tenen amb l'esforç,
persones cultes i treballadores i no uns mediocres acomplexats, mal educats, que
no trobarien feina a l'empresa privada.
Que vulguin que Catalunya sigui un referent mundial i no una província escanyada i
escarransida d'un estat feixista que no sap que n'és perquè mai van jutjar els
assassins.
Traduir a l'Anglès. Translate to English
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