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Els bots de Vox
«El sistema mediàtic espanyol, curiosament, criminalitza, manipula i menteix
sobre temes que han fet de Vox un fenomen emergent»
Parlem clar: allò de Vox té responsables. Posem noms i cognoms.
L'arribada de Trump a la presidència dels EUA va obrir el meló dels "bots russos". Es va
arribar a obrir una comissió al Senat per investigar el tema on van comparèixer representants de
Twitter, Facebook i Google, entre d'altres, per escatir si hi havia una trama cibernètica per fer
guanyar Trump. Joshua Tucker, director del Jordan Center for the Advanced Study of Rusia va dir que
"els règims fan servir bots per influir en la política i Rusia ha estat a l'avantguarda per tractar de
dirigir les converses a les xarxes socials".
Potser mai sabrem si Trump va guanyar les eleccions gràcies als presumptes bots russos,
però el que si sabem és que a Espanya, per trobar els bots que ajuden Vox a enlairar-se no caldrà fer
gaires investigacions. Només cal anar al quiosc o encendre la tele o la ràdio. Vejam.
Primer una mica de context. Alguns diuen que la "irrupció" de Vox és responsabilitat de
l'independentisme. És a dir: els mitjans de l'IBEX es passen mesos i mesos convertint
manifestacions pacífiques en "setges", urnes en armes, Mossos tirant les escombraries en una
Gestapo catalana i fent de Jordi Cuixart un Bin Laden amb estelada. Milers de persones escolten
dia rere dia aquestes mentides i reaccionen votant Vox. I la culpa és de l'independentisme?
Altres diuen que la culpa de "l'auge" de Vox és el feminisme. És a dir: els mitjans de l'IBEX es
passen mesos entrevistant l'advocat de La Manada, donant veu a organitzacions que menteixen
sobre la violència de gènere i culpabilitzant víctimes de violacions. Milers de persones reaccionen
i voten a Vox. Altres encara diuen que "l'ascens" de Vox és perquè hi ha massa immigració. Els
mitjans de l'IBEX repeteixen dia rere dia les paraules "invasió", "col·lapse", "aluvión" i obren
portades i informatius amb manters i okupas vinguts d'altres terres. Com que de les trapelleries
dels seus amos aquests mitjans no en diuen res, milers de persones reaccionen i voten a Vox.
Independentistes, feminisme, immigració responsables d'allò de Vox... amb l'ajut d'aquests:
Borja Prado Eulate no surt mai a les nostres pantalles però es cola per darrere. A banda
d'haver estat la mà dreta de Berlusconi a Espanya, Borja és un "reconegut empresari" on
destaquen càrrecs a Mediobanca, Lazard, Rotschild, UBS i, pel tema que ens
ocupa, Mediaset, propiètaria de Cuatro i de la Telecinco aquella que informava l'octubre passat que
"la gent que no vol la independència està pràcticament tota tancada a casa". Un any més tard a la
mateixa pantalla Ana Rosa "collava" a Abascal: "¿Haces pesas?"
Javier Monzón tampoc és famós però mana molt al Grupo Prisa (El País, Cadena
Ser, Huffington Post, Cinco Días, etc). Abans, però, va fer carrera a altres llocs, com per exemple
a Indra, companyia que va pagar (subornar?) jutges, secretaris i fiscals de la Comunitat de Madrid
i que està estretament relacionada amb la trama Púnica i la trama Lezo de finançament irregular del
PP. Aquest senyor, com dic, és el responsable últim dels mitjans del Grupo Prisa que, per
exemple, han manipulat i mentit sobre tot allò que faci olor de Podemos. Un altre dia parlem dels
centenars de milions que Prisa deu al BBVA, al Banc de Sabadell o al Citybank.
Íñigo Escudero és l'home del fons nord-americà Invesco a Espanya. Invesco és accionista
d'Atresmedia (Antena3 i La Sexta). No estranya que Susanna Griso no ens informi gaire
exhaustivament sobre com la trama Gürtel apuntava a OHL i ACS, ja que Invesco (copropietària dels
dos canals) és la segona major accionista d'OHL. Mentrestant, l'advocat de La Manada o el
president de la Fundación Francisco Franco són convidats assidus de les cadenes en qüestió. Per cert i
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per acabar: un dels accionistes d'Atresmedia és Bertelsmann, empresa col·laboradora del règim
de Hitler per a qui va editar 20 milions de llibres i articles amb contingut antijueu. Aquesta
col·laboració va estar oculta durant dècades. Fins que no va ser descoberta la companyia feia
gala de no haver col·laborat amb el règim nazi.
Els bots de Vox no cal buscar-los a fosques xarxes socials ni amb perfils falsos. He posat
tres noms com a exemple. N'hi ha moltíssims més. El sistema mediàtic espanyol -conformat per
una barreja d'empreses ben connectades amb el franquisme, l'IBEX, defraudadors i corruptesofereix cada dia a milions de persones una versió de la realitat que criminalitza, manipula i
menteix. Curiosament criminalitzen, manipulen i menteixen sobre temes que han fet de Vox un
fenomen emergent. Són responsables i còmplices de totes i cada una de les bestieses que
diuen Abascal i els seus adlàters.
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