
Els Mossos d'Esquadra

CONCULCACIONS (13)

Per als que no en som experts, la única valoració que podem fer d’un cos com el de la nostra policia, queda
reduïda a les experiències personals i fets aïllats, dels què amb més o menys encert, acabes fent-ne una
avaluació i una opinió.

Anant pel Pirineu, seguint una ruta forestal, en un moment determinat vaig confondre unes roderes com a
continuació de la ruta forestal que seguia i vaig sentir un xiulet provinent d’una parella de Mossos
assenyalant-me que havia de tornar enrere per reprendre el camí correcte. Quan varem recular fins al camí
un dels Mossos mirant a l’infinit i saludant amb la ma a l’alçada de la gorra em va indicar que allò que seguia
no era la continuació de la ruta. A continuació em va demanar el meu permís de conduir, la documentació
del vehicle, etc... vaig disculpar-me per la meva confusió i tot hauria estat molt normal a part de les
precisions que faré. Quan se’m dirigia a mi, en cap moment em va mirar a la cara, sempre mirava
forçadament l’infinit i malgrat que sempre el vaig contestar en català, s’em va dirigir sols en “ejpañol” i amb
una actitud molt rígida que representava certa altivesa i una veu que semblava expressament engolada. No
em va denunciar i ens va acomiadar amb un “buen viaje”.

Realment vaig quedar-me bastant sorprès d’aquesta actuació i ho varem comentar desfavorablement amb
els acompanyants. No va donar en cap moment la sensació que havíem parlat amb un membre d’una policia
catalana. Més aviat semblava que havíem topat amb un “guardia civil” espanyol disfressat. Senzillament
deplorable.

L’AVUI d’avui descriu una actuació dels Mossos d’Esquadra en què multen un camió per portar documents
en català. El motiu de la sanció és: l’ús d’una llengua no oficial al país d’origen, Espanya. La denúncia del
mosso va ser interposada dijous de la setmana passada a la zona de la Roca, a l’autopista AP-7 en el
transcurs d’un control rutinari. El trajecte del camió partia de l’Ampolla i es dirigia a Sant Celoni. Ens podem
preguntar, de què estan empeltats aquest mossos? La resposta seria clara i senzilla, han estat formats i
educats com a “policia ejpañola”.

Fins a on arriba la humiliació de l’espanyolitat? Què més hem de suportar els catalans mentre estiguem en
un procés d’espanyolització tan degradant i ofensiu? És evidentíssim que no podem tolerar de cap manera
que insensats com aquests ens hagin de venir a esmenar la planeta. Em direu encara que són cassos
aïllats? Aïllats o no és absolutament inacceptable aquest tracte i que es vulgui justificar com a excepcions.
Sols faltaria que aquest fos el tracte normal d’una policia catalana.

Darrerament hem sentit a parlar i vist massa sovint, cassos de maltractaments a les comissaries on els
detinguts esposats amb les mans a l’esquena, eren colpejats brutalment. Molt mal símptoma. El cos sempre
té justificacions que difereixen dels mateixos denunciants. Podem arribar a creure que és una policia
imparcial i al servei dels ciutadans? 

Tot plegat fa entreveure que la nostra policia pugui ser una vulgar còpia d’una policia forana i sigui quina
sigui aquesta lacra, els responsables del cos no saben eliminar-la, perquè en el fons no tenen prou clar ni qui
són ni a qui serveixen.
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