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El negoci de mentir
 !  !  !      ( 10 vots )

Cada mitjà de comunicació és un món i és un fet que en tots els mitjans; fins i tot els més visceralment
anticatalans disposen de professionals competents. Que les línies editorials del diari de referència de la
dreta regionalista catalana i el de l'esquerra naïf són obertament hostils a l'esquerra independentista és
un fet. Més o menys respectable però assumit.

Allò intolerable és el negoci de mentir. És el periodista incompetent que fabrica una notícia a consciència
al servei d'interessos partidistes que denigren la professió. Dissortadament no en falten, d'exemples. Les
cròniques dels darrers dies d'en Jordi Rabieta, al diari de capçalera de l'oligarquia catalana, esdevenen 
una mostra reveladora del periodista desinformat disposat a tot per fer titulars sensacionalistes, barroers i 
al servei dels interessos més mesquins.

L'esquerra independentista ha de saber amb qui se les heu i ha de tenir la capacitat suficient per no 
deixar-se influenciar, ni poc ni molt, per persones que són la vergonya de la professió. Un mitjà de
comunicació té tot el dret del món a seguir una determinada línia editorial, a enaltir o infravalorar a
discreció. Però tot hauria de tenir uns límits i mentir sense cap mena de pudor, en un mitjà seriós, és en
el millors dels casos una pràctica només apta per a mediocres. I en el present cas la constatació de com
es pot arribar a caure de baix i de com l'exercici d'informar esdevé el negoci de mentir.

3.6.2007 ! 09.38h
Àngel ! Benicolet
PER A MENTIDERS I MANIPULADORS CANAL 9... US HO DIC DE BONA FE...
2.6.2007 ! 00.05h
Pere Sanchis ! Terrassa
No només La Vanguardia (de la prensa espanola), els del Periodicu també fant mèrits i sense amagar-se per
carregar-se Esquerra i no "gens menys" els PSC's escrits de comarques com els del "9nou", encara que aquests 
dissimulen més, però en quan hi ha eleccions "no escupen la ma que els dona de menjar".
En fi hem d'assumir, que encara per molt de temps, en els "medis", esterem pitjor que sols : tots en contra.

Salut i República
1.6.2007 ! 18.31h
Joan ! Sabadell
A. de Barcelona, pots enviar un vídeo encaputxat on exposis les raons de la teva clandestinitat, així t'expliques
correctament. Ique te'l pengin a la web. Després truca el Jiménez Losantos i li recordes que a Catalunya es
persegueix la bona gent i que tu, amenaçat de mort pels rojosfanàticsindepes, ets una víctima d'aquesta situació.
La segona opció és que organitzis un club de fans del Jordi Rabieta i demanis la Medalla de sant Jordi pel mèrit civil.
1.6.2007 ! 14.27h
A. de Barcelona ! Barcelona
En fi, lo que ja sabia, jo no he insultat a ningú, i per aquí tothom ja me les ha començat a soltar a tort i a dret. Es
molt difícil dialogar amb vosaltres, esteu molt nerviosos i de seguida salteu. Jo no he dit que la Vanguardia fos la que
dies la veritat, però per vosaltres, com no combrego amb les vostres maneres, ja soc un bufiler, faig pena, deixo
garratibada a la gent i soc un mal català, i lo que em caurà encara... Bé, ho veieu perquè no puc signar?.
Reflexioneu-ne.
1.6.2007 ! 13.50h
Josep Antoni ! Barcelona
A. de Barcelona, sabemos quien eres, donde vives, donde comes... Juas, quina forma de fer el ridícul. Ups, sembla
que la Bleda-cat esta ofesa, caram caram perquè deurà ser.

Mireu, cada cop que ERC fa una cosa, tots li van darrere. Per qué? Perquè li tenen por, perquè com dieu (Jaume i
d'altres), només ERC, CUP son alternatives capaces de convertir el nostre país en un estat.
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