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Demanen sang, més sang
La Caverna apunta clarament: depuració dels Mossos i TV3

Saül Gordillo, Vicent Sanchis i Núria Llorach ja han estat condemnats per la Caverna | Europa Press

Nova ració de declaracions de policies espanyols al judici que les cròniques de Madrid s'agafen
com la veritat revelada. Ja se sap que un funcionari de l'Estat no menteix mai. Afirmació que pren
més força des que sabem que això de les clavegueres i la "policia patriòtica" és una exageració
victimista de Pablo Iglesias.
"Qualificatius demolidors", "sense embuts", "en suport d'aquest veredicte"... Ricardo Coarasa va
acompanyant l'article a La Razón https://www.larazon.es/espana/la-actitud-de-los-mossos-fue(
contemplativa-EO22799638) d'expressions que reforcen la presumpció de veridicitat dels agents.
"Un comissari desarma l'advocat de Junqueras
(https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190409/comisario-desarma-abogado-junquerasusted-actuamos-medio/389712161_0.html) " titulen a El Español la crònica del judici, i encara que
no entenc com no han inclòs el terme zasca.
Però no és Van den Eynde qui s'endú la pitjor part d'aquestes declaracions, sinó els Mossos
d'Esquadra. "Actitud contemplativa", "expectants", "passius", el seu dispositiu "estava dissenyat,
d'alguna forma, per tal que el referèndum es portés a terme", "no actuaven, estaven presents"...
El Mundo fins i tot avança al titular "Dos 'mossos' va treure una urna i la van ficar a un cotxe
camuflat de la Generalitat
(https://www.elmundo.es/espana/2019/04/09/5cace1e521efa0f2778b46aa.html) ". Com? Mossos
traslladant urnes? Bé, en el text tot es desinfla una mica: "aquest testimoni ha relatat que va
dirigir-se a un dels agents de la policia autonòmica catalana per preguntar què farien amb les
urnes i la resposta va ser 'que el sergent se les enduria'". Bé, potser jo m'he perdut alguna cosa,
però no és exactament el mateix que feien ells?
Però el resum final del relat és que no hi ha Mossos bons. Des dels mateixos diaris que s'ha
acusat el Govern català d'instrumentalitzar els funcionaris ara se'ls acusa obertament i en bloc.
Acusacions? Ser massa populars: "'Els victorejaven: Aquesta és la nostra policia', ha assegurat
https://www.naciodigital.cat/noticia/177262/demanen/sang/mes/sang
Pàgina 1 de 2

aquest testimoni".
A la sospita general contra els Mossos s'hi suma TV3. A El Mundo l'editorial directament
l'assenyala (https://www.elmundo.es/opinion/2019/04/10/5cacd6e121efa0ba668b46ac.html) com
un "instrument de la rebel·lió de l'1-O". El diari en té prou amb el tancament de la instrucció per
arribar a una "conclusió palmària". Al final, esperar a les sentències és de maricomplejines. Des de
Voz Pópuli, Miquel Giménez també té pressa ( https://www.vozpopuli.com/opinion/TV3-juicioproces-independencia-Cataluna-referendum-1-O_0_1234976568.html) i ja fa números: "la
proporció de la plantilla de TV3 està entre un setanta per cent de separatistes front un trenta per
cent que no diu res per por a les represàlies". I, òbviament, ofereix una solució: "S'han de donar
explicacions davant del jutge, sí, però tots". Pas mal per algú que dia sí, dia també compara la
Generalitat amb el III Reich. Una bona depuració de periodistes sempre fa demòcrata.
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