
La vulgaritat dels mossos

CONCULCACIONS (143)

És completament lògica la vulgaritat dels integrants d’aquest cos. Sols cal veure qui tenen com a cap per
justificar-ne les seves actuacions. Dic actuacions en plural perquè no es tracta sols de l’actuació d’abans
d’ahir, sinó de la seva reiterada i delictiva actuació habitual.

Se’ls ensenya a fer anar la porra i poca cosa més. Saben que són una força de xoc, que la seva finalitat és
apallissar a qui sigui, per tal de fer surar les decisions dels seus caps, sense pensar res més. Ells no poden
pensar solament estan entrenats a actuar a cop de porra.

Si algú algun dia els digués que estan al servei del poble o dels ciutadans, segur que ho negarien amb tot
l’aplom assegurant que ells estan al servei dels qui els manen, personatges tan menyspreables com Saura,
Ernest Maragall i exemplars d’aquesta categoria que sols serveixen per desacreditar Catalunya i tot allò que
toquen. 

Segons s’ha comentat, algú va sentir el crit que els ordenava actuar. La frase va ser tan brillant com “A por
ellos!”. Sols amb aquest detall ja es pot veure la categoria i la catalanitat d’aquest cos i els seus
responsables. 

Després, els mateixos directius s’han vist obligats a fer veure que estan sorpresos dels resultats i de les
actuacions d’aquesta colla d’ineptes, únicament aptes per esgrimir les porres. Doncs que us pensàveu, colla
de rucs, si sols els heu ensenyat de fer anar les armes sense cap mena de control. Que esperàveu? 

A més els seus caps s‘han vist també obligats a mentir. Han dit que es clar la violència no es pot permetre.
Quina violència varen observar a dos quarts de sis del matí del dimecres 18 de març? Però que s’han cregut
aquesta colla que ens volen convèncer que a aquestes hores la actuació dels estudiants era ja tan
manifestament incívica que es van veure obligats a proclamar l’”A por ellos?” per tal d’evitar mals superiors?
Així s’han de justificar? 

Senyor Saura vostè a més de completament inútil pel càrrec que ocupa és un mentider. Sí, un vulgar
mentider capaç d’esgrimir arguments estúpids i enganyosos per tal de fer-nos creure que la seva actuació va
ser correcte. Vostè és un impresentable a qui els mossos l’haurien d’escalfar un xic i fotre’l fora de circulació
del càrrec públic que ocupa. 

A parer meu, no cal que s’hi esforci que no te categoria per arribar mai a poder ostentar un càrrec com el
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que està desenvolupant. No té ni la talla ni la capacitat humana per aspirar a aquests nivells. Amb prou
feines si podria per exemple acomplir amb un mínim de dignitat una plaça de guàrdia urbà. Ja fora molt si
aconseguís una actuació correcte en la funció citada. Tot el que sobrepassi aquests nivells, oblidi-ho. 

Mentre persones de la seva categoria estiguin situats a aquests llocs vol dir que alguna cosa greu no
funciona al nostre país on sembla que com més ineptes siguin, més aptes els resulten pels seus cretins i
estúpids objectius.

Claudi Romeu, 20 de març del 09 
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