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Fa poc més d’un any, vaig suportar i donar la cara per un informe apòcrif sobre 

mitjans de comunicació, que tothom sabia que jo no havia fet ni ordenat la seva 

realització. Però era igual, calia destruir la credibilitat del nou Govern de 

Catalunya. No em va importar dimitir, feia més de tres mesos que ja ho havia fet 

efectivament, davant de Carod, Benach i Bargalló, amb la sortida de Carod i el 

canvi de correlació de forces a Palau, no tenia sentit seguir, tot i el respecte que 

tinc pel president Maragall. Vaig veure l’actitud miserable de CiU, repartint uns 

papers que eren el mirall de la seva gestió, i d’alguns grups de comunicació afins 

que havien viscut dels pressupostos de la Generalitat. Ara CiU, creient que fa un 

servei al país, torna a intentar-ho, sumant la seva misèria a la de possiblement 

un reduït nombre de mossos propers al PSOE, que en la seva misèria humana, 

quan es va produir el canvi de Govern van dir: “que vienen los míos”. I com 

inquisidors, van escriure la seva realitat, la que a ells els interessava, tot per fer-

se amb el poder. Tot molt humà i miserable. Però el que m’ha indignat ha estat 

la irresponsabilitat de CiU, que quan s’està discutint l’Estatut i el finançament, i 

quan calia acostar-se a tots els sectors més nacionals del tripartit, intenten volar 

una de les institucions emblemàtiques del país, la Policia de Catalunya. Quin 

sentit d’Estat tenen? Saben que estan regalant munició a tots els enemics 

polítics i mediàtics del nostre projecte nacional? Els temes d’Interior són 

seriosos, i cal actuar amb gran discreció, abans d’esbombar-los calia un contacte 

seriós entre el cap de l’oposició i la consellera de l’Interior, que obrís una 

investigació reservada, que en el seu moment, amb les conclusions a la mà, es 

prenguessin les mesures el més dràstiques possible per acabar, si fos cert, amb 

qualsevol dels plantejaments d’aquest informe. Ara, el mal ja està fet, tindrem 

dies i dies d’informacions, articles, tertúlies, els enemics de la Policia de 

Catalunya avui fan “un vino español”. Quanta irresponsabilitat i misèria. Però 

no comptaven uns i altres amb la dignitat en aquest afer de la consellera Tura, i 

les ganes, la il·lusió i la professionalitat dels milers de policies de Catalunya, 

ciutadans policies que potser no es mereixen uns polítics tan irresponsables. 

 


