
Quí va assassinar en Roger? 
 
El presumpte assassí d’en Roger, Aitor Dávila, havia simpatitzat antigament amb l’esquerra, 
però el seu caràcter extremadament violent i alguns tics feixistes van provocar el seu rebuig i 
enemistat.  Segons ens expliquen antics coneguts del jove,  s’acostà al partit feixista 
Democracia Nacional (DN), que ara assegura no conèixer-lo. 
 
equip d’investigació valència 
El jove Aitor Dávila Córdoba detingut per la seua presumpta participació en l’assassinat d’en 
Roger era ja conegut a València des de feia anys. Diverses persones que freqüenten ambients 
d’esquerra de la ciutat de Valèncià l’haurien vist  per alguns pubs i indrets habituals ara fa uns 
cinc anys. Les persones que alguna vegada el van tindre aprop ens han explicat com era 
aquest sinistre personatge i com va anar adoptant postures feixistes i extremadament violentes 
que l’allunyaren per complet dels cercles d’esquerra. Segons aquestes fonts, Aitor entrà a 
militar al partit d’extrema dreta Democracia Nacional, creant-hi un seriós debat  sobre el seu 
passat suposadament d’esquerres, informació que el partit diu desconèixer.  El valencià acabà 
juntant-se amb coneguts neonazis catalans, amb qui passava sovint els caps de setmana a 
Barcelona.  
De vegetarià a neonazi 
Les persones que van conèixer Aitor, natural d’Albal (l’Horta Sud) destaquen sobretot la seua 
admiració per la violència. Al principi es donà a conèixer com un jove d’esquerres, 
independentista, vegetarià per idees i aficionat al futbol, però prompte va destacar per la seua 
actitut extremadament  agressiva contra qualsevol, sense distingir amistats o suposades 
afinitats polítiques. La seua personalitat el va catalogar com un desequilibrat, de qui tothom 
tenia una opinió coincident: “era un penjat que sempre buscava bronca”, afirmen vells coneguts 
del subjecte. Alguna vegada havia acudit a veure el Llevant U.E. i s’acostà  a la colla  Força 
Llevant, animadors de l’equip d’ideologia progressista.  Però tot un seguit d’agressions i 
amenaces creuades amb aquells amb els qui pretenia simpatitzar el van portar a ser rebutjat 
per complet d’aquests cercles. La seua activitat política era nul·la, tan sols freqüentava els caps 
de setmana bars alternatius del Barri del Carme i s’unia als Força Llevant durant els partits de 
futbol. Aquesta relació però, acabà trecant-se ara fa un any i mig, quan tingué diverses i 
acalorades discussions amb membres de la colla. “Era capaç d’agredir qualsevol que li 
recriminés  alguna cosa”, i quan parlava de política “gairebé ningú l’escoltava” pel que fou 
finalment rebutjat. Fou llavors quan Aitor deixà d’apareixer, i segons asseguren coneguts de 
l’individu, demanà entrar a militar al partit feixista Democracia Nacional.  
Provocant discòrdies 
Les mateixes fonts comenten que una vegada, Aitor va portar una bandera sudista dels Estats 
Units (de connotació racista) i que li agradava fer el salut feixista “per provocar”. Havia passat 
de portar samarretes del Che a autoafirmar-se independentista nazi. Actualment ha resorgit a 
Catalunya el moviment que utilitza les sigles 33, que significa Catalunya Catalana, i que aplega 
joves caps rapats ultradretans que s’autodefineixen com nacionalistes catalans i que són 
rebutjats per la totalitat d’organitzacions independentistes, que històricament s’han definit 
antifeixistes. Finalment, quan trencà amb Força Llevant, abandonà  les tesis catalanistes i 
s’autodefiní com nazi espanyol. Un testic de l’agressió a en Roger assegura haver sentit crits 
d’”arriba España” proferits pels agressors. Era una persona conflictiva amb seriosos problemes 
“familiars i mentals”. La seua posterior sol·licitut d’adhesió a les fileres de DN hauria provocat, 
segons les mateixes fonts, una disputa interna dins la delegació valenciana del partit. El passat 
suposadament d’esquerres de l’individu no era ben vist per alguns militants, que van acabar 
abandonant el partit després què Aitor fos acceptat. L’avanç ha consultat la delegació 
valenciana d’aquest partit, que ha dit desconèixer tal personatge i no estar assabentats de cap 
mort a mans de militants de la seua organització.   
Apassionat de la violència 
Totes les fonts consultades que ens han parlat d’Aitor coincideixen al definir-lo com un  
extremista, apassionat de la violència i sense cap formació política. Sentia admiració sempre 
pels hooligans més radicals, els Casuals  de Barcelona, i escoltava  RAC, música Oi! amb 
lletres feixistes, unes contradiccions que el van deixar finalment sol. A ningú li extranya que 
aquest personatge sigués l’assassí d’en Roger, i tots asseguren esperar qualsevol cosa d’ell: 
“començà ací però el seu lloc estava just a l’altra banda” comenta un jove que el va conèixer.  


