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A Catalunya, a diferència de Madrid, la dreta extrema és marginal. Però 

n'hi ha una altra de més amable, tutti frutti, que no sempre entén la 

democràcia. Exemple: la croada contra Joan Saura. És veritat que ICV no 

ocupa el terreny polític central. No és CiU, ni el PSC, i a vegades diu 

coses pintoresques. Com ara Herrera predicant contra l'AVE, un 

instrument de cohesió territorial. 

 

Però ICV té actius. Des de l'Ajuntament de Barcelona va recolzar Maragall 

i el seu projecte de canviar la ciutat amb l'excusa dels Jocs. I el pacte 

tàcit amb la burgesia (Samaranch i Ferrer Salat) va donar fruits, malgrat 

la desconfiança de Pujol. A més ICV compta pels vots que obté i és 

legítim que participi en governs de coalició. ¿Se'ls ha de vetar a Interior? 

Ningú no ho proclama però els tutti frutti diuen en veu baixa que Saura 

és víctima de les seves contradiccions i que ho fa fatal. Se n'ha d'anar 

pel seu propi bé. El càrrec no és per a ell (aquí els tutti frutti coincideixen 

amb els radicals d'ICV). 

 

El problema és que no és cert. En l'última enquesta d'EL PERIÓDICO, la 

inseguretat ciutadana és el cinquè problema, per sota de la desconfiança 

en els polítics. I, en temps d'atur i crisi, que la inseguretat no es dispari 

indica que els Mossos funcionen. 

 

A més Saura no va entrar a Interior com un elefant en una terrisseria. El 

càrrec policial més rellevant és el de Joan Delort, que va ocupar les 

mateixes funcions amb la socialista Tura i amb CDC. I el director de 



Policia, discutit avui, és un alt càrrec del departament pròxim a Delort. 

Amb Saura no hi va haver ruptura a Interior. Potser creu en utopies però 

va demostrar prudència. Diuen que massa. 

 

Però el culpen de tot. No va ser hàbil a l'anar a la mani contra la violència 

a Gaza (hauria de saber que van per ell). ¡Però per a alguns el més greu 

no era el que passava allà sinó que Saura es manifestés! 

 

Fa uns mesos Saura enfonsava els Mossos perquè posava càmeres a les 

comissaries per garantir el tracte policial. Ara és un botxí (mana una 

policia feixista, em jura una simpàtica amiga tutti frutti) perquè els 

Mossos han actuat "salvatgement" (encara que hi ha més mossos ferits 

que estudiants). Siguem sensats. Els Mossos han de ser correctes però 

és il·lús exigir a la policia catalana, acabada de crear, que sigui la primera 

de classe de les europees. 

 

El que és aberrant és que els mateixos tutti frutti que critiquen l'excés 

policial l'acusin després de no protegir els Mossos d'Esquadra quan diu 

que obrirà una investigació. ¿Que no existeixen els afers interns? 

Estrany, estrany, els que sempre posen el país davant no dubten a 

desprestigiar els Mossos per aconseguir el cadàver de Saura. ¿Només el 

de Saura? Potser aquests tutti frutti no són tan inofensius. 


