APUNT 36

Vídeo: Uno de los presuntos violadores de San Fermín escribe una
carta a la víctima: "En su mano está acabar con el sufrimiento
inmerecido de cinco familias"
Data: 22 d’octubre de 2016
Mitjà: La Sexta Noticias 2, durada 1' 20''
Resum: Un dels cinc presumptes violadors de sanfermines escriu una carta
des de la presó on acusa la dona agredida de mentir.

Difusió acrítica del relat exculpatori d’un dels presumptes
violadors de sanfermines sense contrastar ni contextualitzar
La reproducció del relat exculpatori d’un dels cinc presumptes violadors d’una noia
durant els passats sanfermines, José Ángel Prenda, que tant ell com la resta
d’empresonats van mantenir davant el jutjat núm. 4 de Pamplona, no aporta
informació nova i difon asseveracions que neguen la versió de la dona agredida
sense contrastar-les, és a dir, acríticament.
La peça analitzada recull diversos fragments de la carta que ell escriu des de la
presó a la dona, on li reclama acabar amb “el patiment immerescut de cinc famílies
[...] completament destrossades per una mentida” que, segons ell, va dir “per sortir
del pas”.
En primer lloc, tot i que al final de la peça s’informa que Prenda i la resta d’acusats
continuen empresonats, no es recorda que el jutge va decidir mantenir la presó
preventiva comunicada i sense fiança perquè “els seus relats coincidents no
resistien el contrast amb el vídeo” que varen gravar ells mateixos, on era palesa la
total absència de consentiment de la dona, tal com dicta la resolució judicial de
presó.
Els experts en agressions sexuals constaten que un dels arguments
autojustificadors dels violadors i abusadors sexuals és negar que hagués estat una
relació sexual forçada i, per tant, afirmen que la víctima va consentir-la encara que
hi hagi proves que demostrin el contrari.
En segon lloc, la notícia no explica que Prenda va fer pública la carta pocs dies
després que diversos mitjans filtressin els missatges que abans de viatjar a
sanfermines els processats van enviar a dos grups de whatsapp, on escriuen que es
proposavenaconseguir burundanga i altres drogues per cometre violacions
mitjançant la submissió química.
Per últim, tot i que al final de la notícia s’esmenta que el mateix jutjat de Pamplona
ha processat Prenda i tres dels seus companys per una altra presumpta violació
múltiple a Còrdoba on sospita que podien haver utilitzat burundanga, no es
relaciona l’apertura de la nova causa amb el llançament de la carta exculpatòria.

TRANSCRIPCIÓ APUNT 36
La Sexta Noticias, 22 d’octubre de 2016
Imatge
Veu en off femenina

Text

Fotografia en pantalla completa dels cinc
presumptes violadors amb samarretes de San
Fermín i els rostres pixelats. Zoom in de la
Es la primera vez que uno de los cinco
càmera que es va tancant sobre la cara de
acusados por la violación múltiple en las
Jose Angel Prenda.
fiestas de San Fermín habla desde la
cárcel.
Subtítol: Imagen cedida por navarra.com
Fotografia nocturna del grup d’homes
caminant pel carrer.
Subtítol: Fuente: Noticias de Navarra.
Fotografia d’un d’ells sense samarreta, amb la
cara pixelada, on s’aprecia un tatuatge també
amb les lletres pixelades.

José Ángel Prenda se dirige en una
carta a la joven de 18 años que sufrió
abusos supuestamente por su grupo de
amigos.
Le acusa de mentir.

Fotografia en pantalla completa dels cinc
presumptes violadors amb samarretes de San
Fermín i els rostres pixelats. Zoom in de la
càmera que es va tancant sobre la cara de
Jose Angel Prenda.
Pantalla partida en dos: a la dreta, plànol mig
del presumpte violador; a l’esquerra, capsa de
text negra amb el títol “Carta de uno de los
presuntos violadores de San Fermín” on van
apareixent les lletres del text que diu la veu
en off. (veure columna dreta)

Subtítol: Fuente: Detrás de la verdad. 13 TV
Fotografia en blanc i negre del presumpte
violador amb zoom in que es va acostant a la
seva figura.

Pantalla partida en dos: a la dreta, plànol mig
del presumpte violador; a l’esquerra, capsa de
text negra amb el títol “Carta de uno de los
presuntos violadores de San Fermín” on van

Veu en off masculina
"Si en algún momento le hicimos sentir
mal ya lo estamos pagando con creces.
En su mano está acabar con el
sufrimiento inmerecido de cinco
familias. Cinco familias completamente
destrozadas por una mentira que estoy
seguro, en su día diría para salir del
paso. (...) Espero que acabe con esto
contando la verdad".

Y se defiende de las acusaciones:

"En la vida haría daño a una mujer y
esto quiero dejarlo bien claro. Nunca.
Que a nadie le quepa la duda de que
sería el primero en ponerme enfrente

apareixent les lletres del text que diu la veu
en off. (veure columna dreta)

de un maltratador o un violador".

Subtítol: Fuente: Detrás de la verdad. 13 TV
Pla mig de les cames d’una dona que camina
pel carrer.
Pla detall de la mà d’aquesta dona intentant
obrir un portal que està tancat.

Veu en off femenina:

Pantalla partida en dos: a la dreta, pla mig del
presumpte violador; a l’esquerra, capsa de
text negra amb el títol “Carta de uno de los
presuntos violadores de San Fermín” on van
apareixent les lletres del text que diu la veu
en off. (veure columna dreta)

"El motivo de esta carta es pedir
perdón. Perdón de corazón. Es el
perdón de una persona que cuando se
ha dado cuenta de su comportamiento
se avergüenza de él, de las
barbaridades dichas por Whatsapp, del
comportamiento de niñato en muchas
situaciones".

Subtítol: Fuente: Detrás de la verdad. 13 TV

Fotografia en pantalla completa dels cinc
pressumptes violadors amb samarretes de
San Fermín i els rostres pixel·lats. Zoom in de
la càmera que es va tancant sobre la cara de
Jose Angel Prenda.
Pantalla partida en dos: a la dreta, pla mig del
presumpte violador; a l’esquerra, capsa de
text negra amb el títol “Carta de uno de los
presuntos violadores de San Fermín” on van
apareixent les lletres del text que diu la veu
en off. (veure columna dreta)

Dice que el objetivo de su misiva es
pedir perdón pero solo por su
comportamiento infantil:

Veu en off femenina
El acusado continúa en su carta
pidiendo perdón pero solo a las mujeres
de su entorno:

"Pedir perdón a todas aquellas mujeres
que se han podido dar por ofendidas.
Tengo amigas, primas y, lo mejor sin
lugar a dudas de mi vida, mis hermanas
y madre".

Subtítol: Fuente: Detrás de la verdad. 13 TV
Pla general d’un grup d’homes que corren a
l’”encierro” de San Fermín amb un cercle
blanc al voltant de dos que tenen la cara
pixelada.
Pla general de la porta dels jutjats de
Pamplona que fa un travelling de dalt cap a
baix.
Pla general de la bandera espanyola onejant
al vent.

El autor de la carta y sus compañeros
siguen en prisión preventiva por el caso
ocurrido en Pamplona y también por
otra presunta violación múltiple ocurrida
en Pozoblanco, Córdoba.

