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Terribas encén els socialistes
L'entrevista de la periodista i directora de TV3, Mònica Terribas, al president de la Generalitat,
José Montilla, ha provocat un tsunami d'ira entre els socialistes catalans, que han iniciat una
ofensiva a través de la xarxa per desqualificar l'entrevistadora, a la que acusen de massa
'dura' amb Montilla. També li diuen 'cínica', 'assetjadora' i fins i tot 'mal follada'.
Els articles han començat a rajar a mitja tarda d'aquest dimarts, després que al matí des del
carrer Nicaragua s'hagi enviat la consigna i l'argumentari als opinadors de referència del PSC.
Ha obert la veda el Torquemada del Parlament, Joan Ferran, el diputat socialista que va
inventar l'expressió 'crosta nacionalista', i ho ha fet qualificant l'entrevista d''interrogatori'. 'A
un President de Catalunya no se’l pot interrompre constantment, ni intentar fer-lo caure en
paranys o contradiccions', assegurava Ferran al seu blog.
Les mateixes tesis, calcades fil per randa de l'argumentari de Nicaragua, són les que ha
repicat minuts més tard al seu blog el diputat Josep Maria Balcells, un altre habitual en
carregar contra TV3. En aquest sentit cal recordar que per Nadal el socialista Balcells ja va
demanar el cap de Terribas, arran de la paròdia del Montilla de Sergi Mas, que va aparèixer a
cavall del discurs institucional del president. Aquest dilluns Balcells qualificava Terribas de
'poc respectuosa' amb el president, i l'acusava de realitzar una entrevista 'dura, sense tenir en
compte ni respectar la lenta expressió que tenia el president'. Per Balcells la periodista
'assetjava' Montilla, amb preguntes que el posaven 'a la defensiva'.
El darrer pes pesant del socialisme en afegir-se al linxament ha estat Carme Figueras,
l'exconsellera i diputada adjunta del PSC, que a través del seu blog trobava 'insòlit' que una
periodista s'atrevés a 'tallar' i 'interrompre' la màxima autoritat del país. Com no podia ser
d'una altra manera, Figueras s'ha limitat a transcriure el que li dictava el seu marit, José
Zaragoza, secretari d'organització del partit.
Malgrat tot, les opinions més fora de lloc d'un socialista han estat de Miguel Angel Martin,
conseller del districte de Sant Martí pel PSC a l'Ajuntament de Barcelona i gerent de l'Institut
Metropolita del Taxi. A través del mur del seu Facebook (que ofereix públic a tots els usuaris
de la xarxa social) el polític socialista acusava la directora de TV3 de ser una 'mal follada'. 'No
pot ser que sigui tan mala persona, tan tendenciosa, tan faltona, tan cínica, tan despectiva
amb el seu president', afegia el socialista Miguel Angel Martin.
Podeu veure'n una captura a continuació:

directe.cat/…/terribas-encen-el-socialis…

1/2

17/03/2010

Terribas encén els socialistes ! directe!…

Tal com recordava un lector, el problema dels socialistes catalans és que, d'ençà que Mònica
Terribas va deixar 'La nit al dia' per dirigir TV3, totes les entrevistes que els han fet a la
Corporació han estat massatges, siguin de Cuní, de Fuentes, de Cóppulo o de Barril. Ha fet
falta que tornés la Terribas per recuperar les entrevistes serioses, entrevistes on el rigor i el
compromís amb els ciutadans estiguin per sobre els formalismes, i més després de deixar una
setmana sense llum a milers de ciutadans.
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