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Sessió 8 de la CEDCP

La sessió de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics (CEDCP) s’obre a les 

deu del matí i vuit minuts. Presideix Ernest Maragall i Mira, acompanyat del vicepresident, 

Lucas Silvano Ferro Solé, i del secretari, Francesc de Dalmases i Thió. Assisteix la Mesa el 

lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Josep Costa i Rosselló, Elena Fort i Cisneros, Aurora Ma-

daula i Giménez i Josep Puig i Boix, pel G. P. de Junts per Catalunya, i Mònica Palacín 

París, José Rodríguez Fernández, Raquel Sans Guerra i Ruben Wagensberg Ramon, pel 

G. P. Republicà.

Assisteix a aquesta sessió la catedràtica de dret constitucional de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona Mercè Barceló Serramalera.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Sol·licitud de compareixença de Mercè Barceló, catedràtica de dret consti-

tucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi sobre els 

Drets Civils i Polítics perquè presenti l’informe de la plataforma International Trial Watch so-

bre el judici del Primer d’Octubre (tram. 356-00563/12). Grup Parlamentari Republicà. De-

bat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

El president

Molt bé, doncs, sembla que ja tenim el quòrum necessari. Si us sembla, comen-
cem amb la sessió formal.

Sol·licitud de compareixença de Mercè Barceló, catedràtica de dret 
constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, perquè presenti 
l’informe de la plataforma International Trial Watch sobre el judici del 
Primer d’Octubre

356-00563/12

I abans de convidar a entrar la senyora Barceló, fem només..., posar a votació la 
modificació del contingut de la compareixença sol·licitada per tal que es pugui pre-
sentar –perquè ens sembla que té tot el sentit– el resultat de l’informe de la platafor-
ma International Trial Watch sobre el judici del Primer d’Octubre. Entenc que estem 
tots d’acord en què es presenti aquest informe com a modificació del contingut pre-
vist? Sí? Tots d’acord? (Pausa.)

Molt bé. Ho donem per aprovat, doncs, lletrat?
I podem avisar a la senyora Barceló?
Estàvem dient, ja aprofitant el moment..., tenim sessió prevista, els ho recordo, el 

27 de juliol, que seria òbviament l’última del curs, d’aquest període legislatiu.
No ho sé, no dic que s’hagi de decidir ara... Estàvem dient que, potser, aprofitant 

aquella sessió, miréssim la possibilitat d’encarregar ja l’elaboració de conclusions 
per al setembre, o una cosa així, de la comissió, no?, tenint en compte... (Mercè Bar-
celó Serramalera entra a la sala.)

Compareixença de Mercè Barceló, catedràtica de dret constitucional de 
la Universitat Autònoma de Barcelona, per a presentar l’informe de la 
plataforma International Trial Watch sobre el judici del Primer d’Octubre

357-00769/12

Senyora Barceló, benvinguda.

Mercè Barceló Serramalera (catedràtica de dret constitucional de la 
Universitat Autònoma de Barcelona)

Em puc treure això? 
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El president

Sí, sí. Guardem les distàncies... 

Mercè Barceló Serramalera 

(L’oradora es treu la mascareta.) Gràcies, bon dia.

El president

Molt bé, doncs. Si els sembla, doncs, donem la paraula a la senyora Mercè Bar-
celó... És que és l’únic punt de l’ordre del dia i estem tots encantats... Ja hem aprovat 
la modificació, perquè estava prevista una intervenció de caràcter més general a par-
tir de la vostra experiència i de la vostra trajectòria, més que coneguda i reconegu-
da, però ens va semblar que tenia sentit que ara poguéssim fer més específicament 
l’aproximació a l’informe que vau presentar, però que en aquest Parlament no ha es-
tat mai presentat, entenc, sobre l’International Trial Watch, el resultat de l’informe 
de la plataforma, i ens sembla que té tot el sentit, per oportunitat i per contingut tam-
bé, no? I si, a més, la podem sentir de la vostra paraula, doncs, estem molt encantats 
i molt segurs que tindrà tot el sentit i tota la utilitat si vostè fa una intervenció com 
li sembli de llarga, sense..., vint minuts o mitja hora, com vulgui, i a partir d’aquí hi 
haurà les preguntes dels grups i el debat posterior. 

Mercè Barceló Serramalera

Molt bé, doncs moltes gràcies. Això em farà falta, oi que sí, per a sentir-me? 
(L’oradora engega el micro.)

El president

Oi que no cal que presenti la senyora Barceló? Catedràtica de dret constitucional 
i coneguda –i espero poder dir que bona amiga– de tots nosaltres... 

Mercè Barceló Serramalera

I tant, i moltes gràcies per haver estat convidada. Estic molt honorada d’estar en-
tre vostès, a la casa del nostre poble.

Jo..., quan m’ho van encarregar –ara em diu mitja hora; quan faci mitja hora em 
talla i ja està– em van dir una miqueta més. (Veus de fons.) No, no, és igual, jo em 
puc cenyir... (Veus de fons.) No, no, no, em puc cenyir també a mitja hora, perquè 
allà on em quedi, després, si un cas, a les intervencions també ho puc introduir. 

Jo he fet un esquema, d’una banda, per explicar-los una mica la tasca que vam 
fer –jo no sé si em veuen tots– (l’oradora desplaça una mica la cadira cap a l’es-
querra) com a International Trial Watch. Nosaltres qui érem? Érem sis associacions 
de drets humans que ens va semblar que aquest procés podria tenir molts problemes 
–problemes legals– davant del Tribunal Suprem i ens vam constituir en una nova 
associació que va tenir aquest nom i la nostra tasca era fer d’observadors i, sobretot, 
la de facilitar l’observació de persones especialitzades en observacions de processos.

En aquesta..., vam estar a cinquanta-dues sessions, que són totes les sessions que 
va durar el judici. Vam estar en totes elles, i vam estar a totes elles un de les nos-
tres associacions amb tres o quatre observadors internacionals. Fins al total, van 
ser uns seixanta-un experts que van passar pel Tribunal Suprem a cada una de les... 
–fins a seixanta-un–, quaranta d’internacionals, de quatre continents, i la resta eren 
o professors d’universitats espanyoles o especialistes, també activistes, en matèria 
de drets humans.

El nostre resultat va ser..., ha tingut diversos aspectes. Un, que jo diria del que 
ens sentim..., ens en podem sentir molt orgullosos perquè ha passat –com a docu-
ment– a la història és la pàgina web. La pàgina web l’hem actualitzada, hem fet un 
treball, quan va acabar el procés, perquè vam tenir més temps, que és international-
trialwatch.org i allà hi trobareu tot el procés. Totes les relatories, que va ser..., cada 
setmana fèiem una relatoria gairebé literal de totes les declaracions que s’havien 
produït davant del Suprem, totes les intervencions..., vam fer també una espècie de 
crítica parcial de cada una de les sessions..., tots els informes que ens van fer arribar 
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els observadors internacionals i els informes: dos, nostres, que han estat..., bé, de fet, 
tres. Un informe parcial quan va cloure el judici, un informe final amb la sentència i 
una denúncia internacional davant de les Nacions Unides, doncs, que va atendre les 
Nacions Unides i l’ha tingut en compte. Aquesta ha estat la nostra tasca.

Aleshores, jo els explicaré aquí l’informe final que nosaltres vam fer, que té dues 
parts. Una me la saltaré directament, que és la part de vulneració de drets proces-
sals, i l’altra, és la part de vulneració de drets substantius. Quant a drets processals, 
doncs, el llistat és molt llarg però penso que serà més interessant per a vostès anar al 
tema dels drets substantius vulnerats. Els drets processals són: jutge predeterminat 
per la llei –això ho han al·legat tots els condemnats, eh?, els dotze–, dret de defensa, 
dret a l’exercici de la prova, bé, tots aquests drets, dret a un jutge imparcial..., això 
serien el que entenem per drets processals. 

Però jo em detindré més aviat en els drets... –«més aviat» no, directament–, en 
els drets substantius, i aquí esmentaré tres drets. Uns que afecten a una persona, un 
altre a dues persones i l’altre, a tots nou condemnats pel delicte de sedició. El primer 
dret, un dret que a vostès els és molt proper, que és el lliure exercici de càrrec públic 
sense ingerències. Un segon dret, és el dret de reunió. I un tercer dret, que afecta ja 
a tots els condemnats per sedició, que és el dret a la legalitat penal. 

Per tant, començo per aquest primer grup de drets de persones a qui directament 
la sentència els ha vulnerat drets fonamentals..., que estaven exercint drets fonamen-
tals i per exercir un dret fonamental han estat condemnats per un delicte de sedició. 
L’altre grup és que a conseqüència de la sentència s’ha vulnerat la legalitat penal per 
les penes imposades. Una prèvia: hi ha un possible..., diu el tribunal... Jo, fixin-se, 
els dic una prèvia: el Tribunal Constitucional té una doctrina molt establerta amb el 
tractament de drets fonamentals. Tot el que jo ara diré serà únicament i exclusiva-
ment doctrina del Tribunal Constitucional aplicable al cas concret, la qual cosa vol 
dir que si el Tribunal Constitucional continués..., quan jutgi els casos que ara li hem 
portat davant del Tribunal Suprem, jutgi aquestes persones, hauria de declarar nul·la 
aquesta sentència en aplicació exacta de la doctrina que fins ara ha mantingut. Per 
tant, jo em mouré en aquests camps. El que jo els explicaré serà únicament i exclu-
sivament doctrina del Tribunal Constitucional, fins ara. Ja veurem si després de re-
soldre els recursos d’empara aquesta doctrina es continua mantenint.

Diu el Tribunal Constitucional –i aquest hauria hagut de ser el punt de partida 
de la sentència del Tribunal Suprem– que l’exercici d’un dret fonamental mai pot 
ser objecte de sanció, ni laboral, ni administrativa, ni penal. Perquè diu el Tribunal 
Constitucional que els drets imposen als poders públics l’obligació de tenir en comp-
te el seu contingut constitucional, diu: «...impidiendo reacciones que supongan su 
sacrificio innecesario, o desproporcionado, o tengan reacciones que supongan un 
efecto disuasivo o desalentador de su ejercicio.» I llavors continua dient, i això és 
important, eh?: «Aunque la subsunción de los hechos en la norma fuera posible 
conforme a su tenor literal, los hechos probados no pueden ser al mismo tiempo 
valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas 
constitutivas de una infracción.» És a dir, si hi ha un exercici de dret fonamental no 
hi ha infracció de cap tipus. 

Aleshores, si això és així, la sentència del Tribunal Suprem, la seva obligació 
era començar per examinar quines de les conductes d’aquells imputats podien es-
tar emparades per l’exercici d’un dret fonamental. Però ja veurem, ara els ho aniré 
comentant, que no hi ha cap sentit hermenèutic en aquest sentit, no hi ha cap esforç 
hermenèutic del Tribunal Suprem, ans al contrari. El seu punt de partida és preci-
sament partir dels límits, de les sancions com a límits als drets fonamentals. No 
parteixen, per tant, de si aquelles conductes estaven emparades en un dret sinó de 
quines podien ser les sancions. I clar, comença, doncs, la construcció al revés. Això 
afecta bàsicament a tres persones, que són la senyora Forcadell, el senyor Cuixart i 
el senyor Sànchez. 
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Començaré per la senyora Forcadell. Segons la sentència, com vostès saben, la 
presidenta, l’expresidenta del Parlament, era la branca parlamentària de l’estratègia 
sediciosa. Se li atribueix, doncs, que amb el seu vot va incentivar i va donar lloc a una 
legalitat paral·lela i per tant, a partir d’aquí, la sala subsumeix aquesta conducta amb 
un delicte de sedició. No hi ha ni una sola línia en tota la sentència –llegeixin-la vos-
tès– ni una sola línia dedicada a l’article 23.2, que els empara a vostès també. 

L’article 23.1 és «Accés a càrrec públic», l’article 23.2, «Mantenir aquest càr-
rec públic lliure d’ingerències». I què vol dir mantenir-lo lliure d’ingerències? És la 
construcció que es fa del ius in officium. El ius in officium d’un diputat, d’un par-
lamentari, està constituït per una sèrie de normes que són les que li reconeixen un 
estatus que està reconegut per una sèrie de drets i de facultats i que són els que con-
figuren, precisament, aquest ius in officium. Aleshores, el Reglament del Parlament 
de Catalunya atribueix a la Mesa, entre altres funcions, les de qualificar, de confor-
mitat amb el Reglament, els escrits i documents d’índole parlamentària i declarar la 
seva admissió o inadmissió a tràmit. És, per tant, una facultat dels membres, com 
a parlamentaris, de la Mesa, declarar..., admetre a tràmit o no admetre a tràmit els 
documents parlamentaris que se’ls presentin. 

Bé, el Tribunal Suprem sosté que aquestes facultats –és la primera vegada que 
es llegeix en una sentència– poden ser constretes per mandat del Tribunal Consti-
tucional, qui li pot ordenar –diu el Tribunal Suprem– a una mesa –entén, per tant, 
que li pot ordenar a una mesa parlamentària– allò que es pot fer, allò que pot tra-
mitar i allò que no pot tramitar una mesa. Evidentment aquesta visió, a més de no 
respectar la divisió de poders, contradiu la constant jurisprudència del Tribunal 
Constitucional; que és la següent: en els anys noranta el Tribunal –des dels noran-
ta, eh?– el Tribunal Constitucional ha sostingut que les meses parlamentàries han 
de limitar-se a una mera comprovació dels requisits formals dels documents parla-
mentaris que s’hi vulguin tramitar, sense que procedeixi fer cap valoració sobre el 
contingut de la iniciativa. 

I és molt lògic –diu el mateix tribunal–, perquè –diu– el debat a la cambra parla-
mentària... –diu el tribunal–, «cumple una importante función representativa y que 
es el que tiene que permitir a los parlamentarios en ejercicio de su derecho defender 
o rechazar las iniciativas o discutir sobre su adecuación al orden constitucional, por-
que esto es lo que tiene que permitir a los ciudadanos conocer la opinión y decisión 
de sus representantes sobre una cuestión determinada.» I continua dient el tribunal: 
«de lo contrario se estaría asumiendo bajo un pretendido juicio técnico una decisión 
política que solo es competencia del Pleno y desde una perspectiva democrática se 
estaría obstaculizando la posibilidad de celebrar un debate público entre las diferen-
tes fuerzas políticas con representación parlamentaria».

Bé, dit això, en que modifiquen dues sentències... –no hi entraré perquè tampoc 
són d’aplicació al cas Forcadell–, però hi ha dues sentències promogudes pel Par-
tit dels Socialistes d’aquesta cambra, la 46 i la 47/18, que precisament com que ja 
estava en vigor la llei del 2015 del Tribunal Constitucional, que li permetia dir a 
un parlament què és el que li permetia dir, què és el que li permetia, aleshores, en 
aquestes sentències no diuen que el Tribunal Constitucional li pugui dir a un parla-
ment el que ha de tramitar o el que no pot tramitar o el que sí. No diuen això, ans 
al contrari, es refermen en la doctrina segons la qual la Mesa del Parlament és un 
simple òrgan de control formal, de si aquella iniciativa es pot tramitar o no, però de 
contingut és la decisió del Ple el tramitar-ho o no tramitar-ho. No ho diuen, diuen 
una altra cosa, que si volen després ja hi entrarem, però de totes maneres no hi entro 
més perquè aquestes sentències són posteriors als fets que estem examinant, no li 
serien d’aplicació a la senyora Forcadell. Però és que a més a més no es podia soste-
nir que aquestes sentències el que estan dient és que el Tribunal Constitucional li pot 
dir a l’òrgan directiu d’una cambra què és el que pot i què és el que no pot tramitar 
perquè seria com reconèixer, expressament, un govern dels jutges.
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Per això la inviolabilitat parlamentària implica una qualificació especial dels par-
laments com a òrgans de representació democràtica no susceptibles de ser interferits 
en el seu funcionament pels altres poders de l’Estat. És per això que, fixin-se que els 
instruments que té el Tribunal Constitucional per a interferir en un procediment le-
gislatiu és o a anteriori, amb els recursos previs d’inconstitucionalitat, o a posteriori, 
amb els recursos d’inconstitucionalitat i altres instruments, però mai en la tramita-
ció, perquè no se sap el resultat d’aquella iniciativa parlamentària. Per tant, estaríem 
substituint la funció que té un parlament per un tribunal constitucional. 

Conseqüència de tot l’anterior és que el Tribunal Constitucional no pot ordenar a 
una mesa ni per concepte, ni perquè tampoc l’habilita la seva Llei constitutiva, ni tan 
sols, al meu parer, després de la reforma de l’any 15, la inadmissió de determinats 
tipus d’iniciatives parlamentàries. Conseqüència de l’anterior és que els membres de 
la Mesa també estan protegits per una altra figura, que és la inviolabilitat pels vots 
emesos en l’exercici del seu càrrec. I la inviolabilitat, des de l’any 97 i d’acord amb 
la sentència del Tribunal Constitucional 95/97, és una prerrogativa absoluta. Per un 
vot emès dins d’una cambra, sigui en el sentit que sigui aquest vot, en l’exercici de 
les funcions evidentment que té una mesa, no es pot obrir ni es pot incoar cap pro-
cediment. Per tant, fixin-se que, de cop i volta, el Suprem es carrega dos bastions 
fonamentals del que era la protecció de les institucions parlamentàries: d’una banda, 
la inviolabilitat i el que suposa, i de l’altra banda, la separació de poders.

Per tant, la senyora Forcadell va fer el que havia de fer, és que..., és a dir, la se-
nyora Forcadell va complir amb la seva obligació perquè si hagués aturat amb el 
seu vot..., amb el seu sol vot no l’hagués aturat, però si la Mesa hagués aturat amb 
el seu vot, pel contingut, aquella iniciativa, allò hagués pogut desfermar recursos 
davant del Tribunal Constitucional sostenint-se –de vostès–, sostenint-se en la doc-
trina inveterada del Tribunal Constitucional. Altra cosa és que després el Tribunal 
Constitucional canviï el que canvia. 

Jo, simplement, em remeto a explicar i a dir què és el que ha dit fins ara el Tribu-
nal Constitucional. Per tant, fixin-se que si la senyora Forcadell estava protegida per 
l’article 23.2 de la Constitució, exercici del seu càrrec públic lliure d’ingerències, no 
estava incorrent en cap tipus delictiu. Ho he dit abans, eh? Quan un exerceix un dret 
fonamental no pot estar al mateix temps cometent un delicte. Primer cas. 

Segon cas, el dret de reunió. En aquest cas estan els senyors Cuixart i Sàn-
chez. A la sentència, aquí, a diferència del cas anterior, aquí sí que diu, sí, sí, hi ha 
un dret de reunió, i li dedica tres pàgines. A tota la sentència, a examinar el que 
és el dret de la reunió li dedica escasses tres pàgines. I, clar, el seu punt de partida és 
que aquestes dues persones van ser la branca civil de l’entramat sediciós. És curiós 
perquè descriu el dret de reunió en tres pàgines, però acte seguit, per a examinar la 
conducta dels encausats, no parteix del contingut que acaba d’escriure sinó que se’n 
va a uns límits, els límits «extradrets» d’aquest dret fonamental. I per això els con-
demna, eh? Per determinar que això no era dret de reunió no s’examina, no sabem 
per què no és dret de reunió, diu: «s’han extralimitat els límits i s’ha incorregut en 
aquest delicte de sedició». 

Bé, el dret de reunió, si partim del que és el dret de reunió a la Constitució es-
panyola i del que ha dit el Tribunal Constitucional i el Tribunal Europeu de Drets 
Humans, és un dret que en la delimitació del seu contingut exclou únicament i exclu-
sivament reunions violentes o amb armes. És l’únic que queda exclòs del contingut 
de la delimitació del dret de reunió. Per tant, el seu feix de facultats, allò que pot fer 
el titular d’aquell dret, diu el Tribunal Constitucional: «actua com una tècnica ins-
trumental posada al servei de l’intercanvi o exposició d’idees, de defensa d’interes-
sos o de la publicitat de problemes o reivindicacions». 

Per tant, fixin-se, és un dret que, com el dret de vaga o la llibertat d’expressió, la 
protesta, el dret a la protesta, està en el nucli d’aquest dret de reunió. I aquesta pro-
testa es pot dur a terme mitjançant la paraula, crits, càntics o..., hi ha molts altres 
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exemples, com, per exemple, un tall de carreteres està emparat pel dret de reunió 
–no ho dic jo, ho diu la jurisprudència del Tribunal Constitucional i del dret euro-
peu– o, per exemple, no acatar ordres de dispersió de la policia i seguir amb una 
determinada marxa. Totes aquestes, tots aquests casos també estan protegits. No 
només cantar, cridar o protestar; totes aquestes actuacions també estan protegides 
pel dret de reunió. 

El límit que té el dret de reunió és l’ordre públic. El límit que està contemplat a 
l’article 21 és l’ordre públic, però aquesta noció d’«ordre públic» entenguem-la bé, 
no l’entenguem com el Tribunal Suprem. Entenguem-la bé. Entenguem-la com l’en-
tén el Tribunal Constitucional a partir d’una constitució democràtica, que és..., es 
refereix a una situació de fet, al manteniment de l’ordre en sentit material, que es 
refereix no a l’ordre públic com a sinònim de respecte als principis i valors jurídics 
i metajurídics que estarien a la base del sistema, sinó com a respecte –com diu l’ar-
ticle 21– a la integritat de persones, a no posar en perill persones i béns. Per tant, el 
contingut de les idees o les reivindicacions concretes que es facin en una reunió o en 
una manifestació no poden ser sotmeses a controls d’oportunitat política. Ja veurem 
que és això el que ha passat amb la sentència; de fet, han anat a una noció d’ordre 
públic franquista, s’han agafat no a la constitucional sinó a la franquista, que era res-
pecte a uns determinats principis, i trencar amb aquests principis suposa ja incórrer 
en un delicte contra l’ordre públic.

Dit això, el que cal preguntar-se és, si tot això és el dret de reunió, què van fer 
els senyors Cuixart i Sànchez que no fos això que acabo de descriure? Els senyors 
Sànchez i Cuixart, com és sabut i ho reconeix la sentència, sempre, sempre, sempre, 
i no en solitari, van convocar tant la manifestació del dia 20, com van fer crides a 
la participació del dia 1 i sempre, sempre, sempre, no hi ha ni una sola vegada que 
no ho fessin, demanant a la ciutadania que es comportés de forma pacífica. I com és 
sabut, les concentracions a les quals es refereix la sentència –després veurem que en 
la sedició no sabem quin dia va tenir lloc l’alçament, eh?, per això?– van ser totes, 
totes, totes, de caràcter pacífic. Així van ser convocades per Cuixart i per Sànchez 
i el concret exercici no va desbordar els límits; i si es van desbordar puntualment, 
uns van ser –i ho sabem– per actes violents de la policia i, d’altres, per actes pun-
tuals de determinats ciutadans, però en dret penal regeix el principi d’autoria. Qui 
comet un determinat acte és qui se’n fa responsable, d’aquell acte, això no passa, no 
és com una taca de tinta que se’n vagi cap als altres manifestants. No deixa de ser 
pacífica una reunió en la qual es produeixen actes puntuals de violència per perso-
nes determinades, eh?

Per tant, si als senyors Sànchez i Cuixart els dos dies que se’ls imputen com d’a-
quest alçament van fer aquesta convocatòria, en res es van extralimitar del dret re-
conegut, en res, però és que en res es van extralimitar del dret reconegut en l’article 
21 de la Constitució. Van exercir legítimament el seu dret de reunió. Si hi ha exercici 
del dret de reunió no hi ha delicte de sedició. 

Segona part de la meva intervenció. Em sembla que vaig, ja..., com vaig de 
temps, Ernest? 

El president

Bé, tranquil·la, encara que t’allarguis una mica més no passa res.

Mercè Barceló Serramalera

Bé. La segona part fa referència al principi de legalitat, i això afecta les nou per-
sones condemnades per sedició. Mireu, del delicte de sedició en podríem denunciar 
el seu biaix autoritari, podríem denunciar el seu ús com a instrument penal de re-
pressió de les llibertats, sobretot del dret de vaga. Totes les sentències que hi ha per 
sedició són arran que ja s’ha produït una vaga abans, o de manifestacions. Totes, 
sempre ha sigut la sedició per a reprimir el dret de protesta i això, evidentment, és 
molt cridaner, oi? Podríem discutir-ne també, o denunciar-ne, el seu caràcter sum-
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mament obert, com en la seva tipificació i la seva imprecisió en els termes amb què 
està descrit, o des d’una perspectiva comparada podríem dir que Espanya és l’únic 
país que contempla, o dels pocs països, que contempla un delicte com aquest, tan 
inescaient en un ordenament democràtic. 

Aquestes qüestions serien d’enorme interès, però jo no soc penalista, soc cons-
titucionalista, i dintre d’aquest àmbit del principi de legalitat penal n’explicaré tres. 
N’explicaré tres de concretes que deriven de la concreta formulació del Tribunal 
Constitucional d’allò que és el principi de legalitat penal. Diu el Tribunal Consti-
tucional... –i ho diuen totes les jurisdiccions de l’Europa democràtica i el Tribunal 
Europeu de Drets Humans, eh?–, hi ha un aforisme que diu..., que és el principi de 
legalitat, doncs, diu: «No hi ha crim, no hi ha pena, sense prèvia llei escrita, estricta 
i certa.» Com ho traduïm, això? D’aquí, el Tribunal Constitucional n’ha fet diverses 
derivades. D’una banda, s’exigeix una reserva absoluta, formal, de llei. Tota llei ha 
de preveure –llei formal, aprovada per un parlament– ha de preveure les penes, pro-
hibicions de retroactivitat de les normes no favorables i, sobretot, i en el que jo em 
fixaré ara, és en l’analogia in malam partem, eh?, com a mandat de taxativitat de les 
normes penals i de la seva interpretació –ara ho explicaré tot– i això, diu el Tribunal 
Constitucional, és per evitar –perquè si no també s’estaria vulnerant l’article 25, la 
legalitat penal– imprevisibilitats de la condemna. Una condemna..., tu estàs fent un 
acte que tu creus que no és punible i, de cop i volta, aquell acte es transforma en pu-
nible i dius: «per què, si l’ordenament jurídic no l’estava preveient?» Doncs, aquestes 
imprevisibilitats de condemna derivades d’una falta de taxativitat, derivades al ma-
teix temps d’una interpretació de les normes penals in malam partem són els aspec-
tes en els quals jo em fixaré; a més a més d’un de darrer, que afectaria ja només sis 
dels condemnats, que seria la falta de proporcionalitat de les penes. 

Primera qüestió, doncs, a tractar. La taxativitat. A veure, el Tribunal Constitu-
cional espanyol prohibeix una interpretació extensiva de les normes, diu: la inter-
pretació s’ha de cenyir exactament a allò que posa la norma penal i, en tot cas, si hi 
ha dubtes, sempre in dubio pro libertate. Preval la llibertat enfront d’una interpreta-
ció àmplia de la norma penal. Per tant, l’analogia no està permesa, no està permesa 
una interpretació extensiva. Bé, doncs fixeu-vos que, al meu parer, la sentència 459 
el que fa és precisament una subsumpció dels fets aliena absolutament al significat 
possible de l’article 455 de la sedició; completament aliena. És a dir, dit d’una altra 
manera, fa casar la norma amb els fets, no a l’inrevés, no els fets, els fa casar amb 
la norma, sinó que fa casar la norma amb els fets i, per tant, ha d’estirar la norma de 
tal manera que deixa de ser el delicte de sedició. Ara explicaré el perquè.

Com sabem, perquè d’això, al llarg del procés, n’hem anat aprenent tots molt, la 
sedició requereix un alçament tumultuari. Això, per a la doctrina a l’ús i majoritària 
volia dir «violent», es requeria violència. Però la sentència fa una finta i diu mira, 
l’article 544, com que diu «por la fuerza», imposar la voluntat de la ciutadania per-
què no es compleixi una determinada actuació dels poders públics «por la fuerza o 
fuera de las vías legales», aquest «fuera de las vías legales» li dona l’oportunitat de 
dir: bé, els comportamientos hostiles ja em serveixen. No fa falta que hi hagi una 
violència física o intimidatòria, amb un comportamiento hostil, que és..., bé, això us 
sonarà d’aquí del Parlament, la «violència ambiental» és exactament..., tornem a es-
tar davant del mateix cas, el de violència ambiental. I el mateix ponent..., la violència 
ambiental va ser la sentència d’aquí del Parlament, i la violència ambiental torna a 
ser del mateix ponent, Marchena, en aquesta sentència del procés. 

Fixeu-vos que diu, doncs: «en tinc prou, per detectar que hi ha una sedició, amb 
un comportamiento hostil. Un comportamiento hostil...» –diu, va citant la sentència, 
eh?– «actitudes intimidatorias, amedrentadoras o injuriosas. Amb això» –diu– «jo 
ja en tinc prou per construir..., perquè l’article, de fet, com que em dona dues op-
cions, la violenta i la que ell entén que és no violenta, doncs ja en tinc prou.» Però 
fixeu-vos que aquest criteri suposa una interpretació molt extensiva del tipus, en la 
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mesura que aquest tipus delictiu colinda amb els drets de protesta. La fina línia que 
distingeix entre drets de protesta i sedició és la violència, precisament. Perquè la 
protesta..., fixeu-vos, el dret de protesta... –i la reunió és un dels drets de protesta, 
com la vaga o com la llibertat d’expressió–, moltes vegades en les manifestacions hi 
ha enfrontaments, hi ha reivindicació, i moltes vegades s’expressa aquesta protesta 
amb comportaments enèrgics, amb comportaments hostils i això conforma, en de-
mocràcia, l’àmbit del dret de reunió, el contingut del qual es delimita precisament, 
ho deia abans, únicament i exclusivament per la manca de violència. Si no hi ha vio-
lència en la reunió específica, estem exercint el dret de reunió. Reunió pacífica i sen-
se armes, eh?, i «sense armes» seria l’altre qualificatiu. Per tant, fixeu-vos que això 
no ho ha tingut en compte, d’una banda, el Tribunal Suprem per decantar la balança 
cap al principi in dubio pro libertate. 

I l’altra qüestió és que, fixeu-vos en una cosa, el delicte de sedició és el primer 
que encapçala els anomenats delitos contra el orden público. El títol 22 del Codi 
penal: delitos contra el orden público. Hi ha un llistat de delictes d’organització ter-
rorista, els delictes de desordres... Tots aquests, tots, tots, tots els tipus delictius re-
quereixen violència, ni un la deixa de requerir. Tots requereixen violència. Com és 
que el primer dels delictes i el més greu no la requereix? 

És a dir, hi ha raons, hi ha raons si més no..., jo no dic que siguin, perquè en 
dret tots sabem que la raó és difícil de demostrar, però sí que tenim una sèrie de 
principis com aquest, in dubio pro libertate, que em fa..., si jo tinc un dubte de què 
és el que m’està dient la norma, tinc una interpretació més àmplia i una interpreta-
ció més estricta que protegeix la llibertat, el dret fonamental a la llibertat, haig de 
triar per la més estricta. El delicte de sedició requereix violència. En un tumult, un 
tumult, un alçament tumultuari i públic, ha d’haver-hi violència. Doncs, com que 
això no li és necessari, al llarg de la sentència la violència no queda demostrada 
enlloc. És molt curiós, perquè condemnen per sedició però només perquè van ha-
ver-hi comportamientos hostiles. Després hi ha unes altres frases també, més en-
davant, que defineixen això. Per tant, això necessitava..., aquest «fuera de las vías 
legales», que és el que li obre la porta al Tribunal Suprem a introduir la possibilitat 
de no violència, això havia d’haver estat... –evidentment, i al meu parer i al parer de 
molts, eh?, i al parer de molts ara ja, almenys de tots els observadors que van venir 
de fora si més no, i de moltes altres persones i professors universitaris, catedràtics 
de dret penal que també ho estan veient d’aquesta manera–, que aquesta interpreta-
ció, que això necessitava una interpretació restrictiva. La sedició és un delicte que 
necessita de violència, com tota la resta de delictes que estan en aquest capítol de 
delictes contra l’ordre públic. 

Això d’una banda, però és que fixeu-vos que, a més a més, això, aquesta falta de 
taxativitat en la interpretació de la norma del 544 ha comportat una condemna sor-
presiva, que és el que precisament vulnera tant el primer com el segon, eh?, vulnera 
també l’article 25, el dret a la legalitat penal. Per què és aquesta condemna sorpresi-
va? Doncs perquè la sedició requereix alçament públic i tumultuari i, a veure, on 
està la sedició? Ens llegim la sentència i on està l’alçament? 

Comencem per l’alçament. Quan va haver-hi alçament? No ho trobes. Primer, de 
vegades sembla que va ser només l’1 d’octubre, en alguns passatges de la sentència. 
En altres passatges, el 20 de setembre l’inclouen, en l’alçament. En altres passatges, 
també altres manifestacions que van haver-hi arreu de Catalunya. No sabem quan va 
haver-hi l’alçament; no ho sabem. És que la sentència no ho precisa. Ni ens precisa 
què és un alçament, tampoc, però tampoc precisa quan es va donar, quan va tenir 
lloc aquest alçament. 

De fet, quan ho analitzes i mires què va passar el dia 20 de setembre o què va 
passar el dia 1 d’octubre te n’adones que allò van ser actes d’exercici de drets fona-
mentals per part de la ciutadania. El 20 de setembre, les persones que estaven davant 
de la conselleria d’Economia i Vicepresidència estaven reunides per protestar per un 
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determinat acte que s’estava produint, un registre que s’estava produint. Aquest dret 
a la protesta és absolutament legítim, quan s’està en un estat democràtic. I el dia 1 
d’octubre, les reunions també van tenir lloc en llocs tancats, que normalment eren 
escoles, i la violència..., bé, després parlem de..., sí, no, la violència que s’hi va donar 
va ser o la policial o la individual, cosa que no feia que deixéssim d’estar exercint, 
la resta, el nostre dret de reunió. Per tant, hem vist que allò que no se sap què són 
els alçaments, de fet, si ho mires, i dedueixes de la sentència que podrien ser aquells 
dies, aquells dies va haver-hi el lliure exercici del dret de reunió. 

Tampoc va haver-hi violència, si és que..., abans jo volia demostrar que la violèn-
cia és necessària. No hi ha hagut violència. La sentència parla sempre d’allò, de la 
violència ambiental, d’aquell concepte de «violència ambiental» que tant li agrada al 
senyor Marchena. «Formación de grupos de personas aglomerados y compactados, 
conglomerados de personas en clara superioridad numérica...», tot això a mi em re-
corda el dret de reunió, eh? Tot això és dret de reunió; «aglomeraciones de personas 
impermeables a cualquier requerimiento», dret de reunió, o «fórmulas de resistencia 
no violenta», dret de reunió. Totes aquestes fórmules, que són dret de reunió, per a la 
sentència són allò que no és violència però que sí que és violència per a determinar 
que hi ha hagut un delicte de sedició. 

Bé, escolta, quan un..., i finalment, pel que fa a aquest apartat –i vaig acabant ja, 
eh?–, el delicte de sedició es produeix per a abastar dos fins, per a assolir dos fins: 
un, per a impedir de forma generalitzada l’aplicació de la llei o l’exercici de funcions 
públiques. Què es va impedir el dia 20? Bé, tenint en compte que suposem que el 
dia 20 va haver-hi un alçament, què es va impedir, el dia 20? El registre es va dur a 
terme d’acord amb l’article 569 de la Llei d’enjudiciament criminal, tot el registre. 
Evidentment que hi havia una reunió de protesta fora que no ho va facilitar, evident-
ment; i precisament era per a això, aquesta protesta, per no facilitar aquell registre 
però no per a impedir-lo. El registre es va dur a terme d’acord amb l’article 569 de 
la Llei d’enjudiciament criminal. 

I el dia 1, el dia 1 d’octubre, tampoc no es va impedir res. No es va impedir ni 
l’aplicació de cap llei ni l’execució de cap actuació pública. Per què? Entre altres 
coses, la llei del referèndum estava suspesa i l’acte que estaven fent a les escoles les 
persones que van anar a votar no va ser l’exercici del vot, va ser..., estaven exercint 
la seva llibertat d’expressió. No estaven impedint res, aquell «res» ja no existia en el 
món jurídic. La norma jurídica que emparava allò que podia haver estat una votació 
era inexistent en l’ordenament jurídic. Les actuacions d’aquelles persones, per tant, 
es van transformar en actes espontanis de reunions i d’expressió d’una determinada 
voluntat en un determinat sentit sobre el futur polític de Catalunya. 

Per tant, ni alçament, ni violent, ni els fins que preveu la norma, que seria per 
a impedir això. Aquest impediment no es va impedir ni el dia 20, perquè s’estava 
exercint un dret fonamental, ni el dia 1 d’octubre, que s’estava exercint un altre dret 
fonamental contra no res, perquè la norma que se suposava que emparava aquella 
votació ja no existia, estava suspesa; bé, «no existia» no, estava suspesa, simplement 
no era vigent. 

Per tant, aquesta condemna per delicte de sedició de nou dels encausats és ab-
solutament imprevisible: tu et vas a manifestar i et condemnen per sedició. Els ac-
tes que es van produir..., tu et vas a manifestar, tu vas a fer..., i el seguit de fets que 
queden provats a sentència no encaixen, no encaixen per ser una sedició. Llavors, 
clar, hem de canviar el..., hem d’adaptar el delicte als fets que van tenir lloc. Per tant, 
vulneració de l’article 25, no només per falta de taxativitat amb la interpretació, sinó 
també per imprevisibilitat de la condemna.

I finalment, i amb això acabo, manca de proporcionalitat de les penes. A veure, 
la desproporcionalitat de les penes ja està..., el delicte de sedició porta unes penes 
absolutament inapropiades. Per què? Perquè el delicte de sedició venia d’un altre 
lloc del codi penal, venia per..., era, el bé jurídic era la protecció de la Constitució i 
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de l’Estat, eh? Aleshores, clar, venia amb unes penes molt altes, se l’agafa, se’l tras-
llada als delictes d’ordre públic, però se’l trasllada allà sense tocar les penes. Ales-
hores, és un delicte que està entre els delictes d’ordre públic, que la majoria dels 
quals tenen un terç de la pena, un terç de la pena del delicte de sedició, d’un a tres 
anys, la majoria, eh? I pertenencia a organització o bandes armades, actes vandà-
lics... Tots aquests tenen un, tres anys, màxim; una tercera part del delicte de sedi-
ció. A ells se’ls deixen les penes.

Bé, jo en això no hi entraré perquè jo no soc penalista, però en el que sí que entro 
és en la concreta aplicació, el cas concret, no dels tres –no de Forcadell, Sànchez i 
Cuixart–, perquè aquests sí que van exercir..., aquí ja no hi entro, en ells, perquè des 
de la meva perspectiva estaven exercint un dret fonamental i no estaven incorrent en 
cap tipus de sedició, en els altres sis. Si els volien condemnar per sedició, aquestes 
penes són absolutament desproporcionades. Ja ve d’arrel del mateix delicte, però les 
penes..., l’aplicació concreta és desproporcionada. Per què? Per l’anomenat «principi 
d’insignificança» del dret penal. Quan els fets que tenen lloc no arriben a l’alçada de 
la comissió d’aquell delicte, tu no pots condemnar per la franja alta del delicte. 

M’explico: fixeu-vos que, abans us ho deia, era impossible el dia 1 d’octubre..., 
bé, el dia 20 de setembre ja ni ho comento, perquè ja..., jo em sembla que és bas-
tant evident que allà hi havia exercici del dret de reunió, però el dia 1 d’octubre les 
reunions que es van produir, que també eren en exercici de dret de reunió, la fina-
litat que pretenien ja no la podien abastar. Escolta, si allò hagués estat un alçament 
l’Estat tenia instruments suficients, com la declaració de l’estat de setge per a decla-
rar-lo. Era un alçament, allò? Es va declarar l’estat de setge? No. Mirem-ho al revés: 
no es va declarar l’estat de setge, com podia haver-hi un alçament en aquell mo-
ment? Per tant, els fets ocorreguts eren relativament insignificants des de la perspec-
tiva penal, perquè, fixeu-vos el que diu el mateix Tribunal Suprem, que és el tribunal 
que els relata, diu: «Los alzados» –mira si era insignificant, eh?–, diu, «no disponían 
de los más elementales medios para, si eso fuera lo que pretendían, doblegar al Esta-
do, pertrechado con instrumentos jurídicos y materiales, para, sin especiales esfuer-
zos, convertir en inocuas las asonadas que se describen en el hecho probado.» Això 
és un alçament? Y añade: «Una prestación que vencía la insignificancia penal de los 
hechos enjuiciados. Bastó una decisión del Tribunal Constitucional para despojar de 
inmediata ejecutividad los instrumentos jurídicos que se pretendían hacer efectivos 
por los acusados y la conjura fue definitivamente abortada con la mera exhibición de 
unas páginas del Boletín Oficial del Estado que publicaban la aplicación del artículo 
155 de la Constitución a la comunidad autónoma de Cataluña.» 

Clar, si los hechos eran tan insignificantes, per què han donat lloc a aquestes 
penes tan elevades? Per què no han anat a la franja baixa del delicte de sedició? És 
absolutament contradictori afirmar que els fets revesteixen escassa o nul·la gravetat, 
perquè l’Estat va tenir el control absolut en tot el moment de la situació, que és el 
que estan dient, i aplicar després les penes, ja de per si altes, màximes de sedició. 
Per tant, aquesta reacció penal, en la concreta reacció penal final, és absolutament 
inadequada per la ineficàcia o irrellevància penal de les concretes conductes enju-
diciades, almenys des de la perspectiva del principi de proporcionalitat penal. Per 
tant, una tercera vulneració del principi de legalitat, del dret a la legalitat penal re-
conegut a la Constitució. 

Jo –i acabo amb això– quan el patriotisme vol combatre idees que li són molestes 
amb instruments penals, amb instruments carceraris i de negació de drets humans 
produeix funestos resultats, i també per al mateix Estat que les dicta.

Per part meva, res més. Moltes gràcies per l’atenció. 

El president

Molt bé; moltes gràcies, senyora Barceló. M’abstinc de comunicar les meves prò-
pies impressions i sensacions, però en tot cas les hi agraeixo. Només..., només dir 
una cosa, i és que ens retorna a l’escenari real en què estem vivint. I que no hi ha..., 
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amb tot el que ha succeït, tots els esdeveniments que vivim i institucionals en què 
estem, sembla com si tot això fos matèria d’un altre moment, però no, és la nostra 
realitat d’avui, exactament. 

Molt bé, tenen la paraula els grups. En primer lloc, el Grup Republicà. Entenc 
que és la senyora Raquel Sans, qui intervé? Endavant.

Raquel Sans Guerra

Sí? Em senten? Gràcies, president. Moltíssimes gràcies, senyora Barceló, per po-
sar d’alguna manera..., el resum i des del punt de vista també acadèmic i professio-
nal, a una situació que tota la ciutadania vam poder veure, vam poder viure, i crec 
que no calen coneixements en l’àmbit jurídic per entendre la desproporció d’aquesta 
sentència, però crec que és interessant, també, l’argumentació que ha fet i detallar 
aquestes conclusions i totes les vulneracions que s’han produït. 

He pogut llegir els diferents informes, accedir a aquesta pàgina web, que re-
comano moltíssim per a entendre la magnitud del que estem parlant i, com deia el 
president, és interessant també retornar a aquesta situació, no? I quan es reclama 
l’amnistia dels presos i les preses polítiques i el retorn dels exiliats i les exiliades 
no és en va. És fruit de totes aquestes vulneracions que s’han produït, que són molt 
greus, i que afortunadament des de la seva organització agraïm moltíssim l’obser-
vació des del punt de vista internacional, perquè tot això, doncs, quedi testimoniat, 
quedi recollit. 

Vostè ha parlat inicialment una mica de tot el..., de com va funcionar l’observa-
ció en aquest judici al procés, amb aquests seixanta-un experts; a mi m’agradaria 
conèixer també una mica no només aquestes conclusions i totes les vulneracions que 
vostè ha dit, sinó també des del punt de vista processal, eh? Fixar una mica la vista 
enrere i veure tot el que es va produir durant el judici i quines van ser, també, les 
vulneracions més flagrants que es van produir, que són moltes, i segurament doncs 
podríem estar aquí fins demà detallant aquestes vulneracions, però crec que sí que 
seria interessant.

Després, fixar la mirada endavant. Tot això és el que hem viscut, és el que te-
nim, però també s’estan produint actualment vulneracions pel que fa als permisos 
d’aquests presos i aquestes preses polítiques, també ho hem pogut veure, doncs, amb 
la no voluntat d’ampliar determinats permisos, amb trasllats que s’han produït dar-
rerament fruit també d’aquesta interpretació de la llei, en aquest cas de la vigilància 
penitenciària, i també em comentava el company..., perquè hem vist diferents mani-
festacions, com per exemple les manifestacions a Meridiana, que també s’ha parlat 
una mica de la «violència» entre cometes que s’hi produïa..., saber què ens depararà 
el futur, no? Perquè vostè parlava de la jurisprudència i de totes les sentències que 
d’alguna manera s’havien vulnerat, però clar, ara també s’ha assentat jurisprudència 
amb aquesta sentència del Procés i per tant hem de preveure que tot sigui impre-
visible? És a dir, què tenim de cara al futur? Perquè si la sentència ha vulnerat tots 
aquests principis, tota aquesta jurisprudència, i a més a més és imprevisible..., si tu 
et manifestes pots estar cometent sedició, què ens depara el futur? Quin recorregut 
internacional creu que tenim? Crec que també és important veure quin recorregut 
internacional tenim, perquè és evident que la justícia espanyola no és justícia i, per 
tant, veure quin recorregut i quines possibilitats de futur tenim.

I en tot cas, doncs, agrair-li de nou tota aquesta feina feta, crec que és impor-
tantíssima. Sentir-la, també, explicant-se amb aquesta força i amb aquesta intensi-
tat crec que també ajuda molt a situar el que hem viscut i, per tant, agrair de nou la 
feina feta. 

Moltes gràcies. 
(El president dona la paraula a Aurora Madaula i Giménez.)
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Aurora Madaula i Giménez

Gràcies, president. Un moment..., Bé, moltes gràcies, senyora Barceló. Un honor 
poder recollir en aquest Parlament, en aquesta casa, a la seu del poble de Catalunya 
i de la representació de la sobirania popular, aquest informe. Felicitats per l’infor-
me, felicitats per la pàgina web i amb tots els informes que conté la pàgina web, jo 
crec que és molt valuosa. Abans n’hem estat parlant; és una feina que crec que ha 
de quedar per a la posteritat i crec que l’hem de mantenir per després poder estudiar 
tot el que ens està passant, perquè parlem en present, i del que ens passarà, perquè 
parlant en futur, desgraciadament, no..., hi ha esperança sempre, però gairebé no ens 
en queda quan parlem de la jurisprudència espanyola i la legalitat espanyola. 

Nosaltres vam conèixer aquest projecte a Ginebra, en unes reunions que vam fer 
a Ginebra, el projecte de l’International Trial Watch i això és molt significatiu, per-
què el vam haver d’anar a conèixer també a l’exili. Per tant, l’exili, la presó, la re-
pressió formen part d’aquesta nova normalitat, segurament, per a Espanya, a la qual 
nosaltres no volem acostumar-nos. 

Agafant les paraules que ha dit el president, és l’escenari real que estem vivint i 
l’estem vivint avui encara, avui en dia, i com he dit segurament el seguirem vivint 
pel que fa als independentistes, perquè jo anava escoltant la seva intervenció i ana-
va recordant paraules dels meus companys que són, també, del món del dret... Clar, 
una professora de dret constitucional entenc que reconeix que a la Constitució hi ha 
algunes garanties i, per tant, sembla ser i per tots els informes internacionals, que la 
Constitució espanyola és prou garantista de drets, i vostè els ha anat detallant. 

Hi ha uns drets que el Tribunal Suprem s’ha encarregat de carregar-se’ls, de la-
minar-los i d’alterar-los de tal manera que fins i tot posa en contradicció sentències 
del Tribunal Constitucional. Per això, quan vostè parlava... –he apuntat algunes pa-
raules, eh?–, «s’han carregat totes les proteccions que ens donaven com a demòcra-
tes i» –com en el cas nostre– «en l’exercici dels polítics i dels drets civils i polítics, 
com la inviolabilitat i la separació de poders, en la sentència.» Vostè ha dit que el 
Tribunal Constitucional és garantista, per tant, tenim una constitució prou democrà-
tica, però sembla ser que el Tribunal Suprem en aquesta sentència, i en altres casos, 
ha decidit que les garanties que havia de garantir la Constitució no s’apliquen, so-
bretot si ets independentista.

I això em recordava el que deien alguns col·legues, que..., bé, el dret, i la Consti-
tució, i el dret a Espanya i la legalitat a Espanya estan prou bé, són prou garantistes 
excepte en el cas dels independentistes. I és el que estem veient, no només amb el..., 
ja fa dos anys i mig de l’U d’Octubre, fa un any i escaig del judici de l’U d’Octubre, 
que és en el que se centra aquest informe, però és que estem veient com seguei-
xen alterant aquesta normalitat amb la repressió en què seguim, palesa cada dia al 
Parlament de Catalunya però també a Madrid –també a Madrid–, com hem vist fa 
poquet, la setmana passada, quan vam veure com s’enviava una diputada que està 
sent investigada... –evidentment amb un procés totalment alterat, que no compleix 
els requisits del que hauria de ser aquesta instrucció, com ja s’ha demostrat diverses 
vegades, no ha complert els requisits i sembla que malgrat tot, que tots sabem que el 
Tribunal Suprem fa exercici de la manca de garanties, i per tant vulnera les garan-
ties–, sembla que, a sobre, els independentistes no ho hem sabut defensar bé i hem 
enviat aquesta diputada al Tribunal Suprem, a que li tornin a vulnerar els drets com 
hem vist que han estat vulnerats els drets dels presos polítics i dels exiliats, com 
està passant. Per tant, hi ha coses que no acabem d’entendre, o com a mínim jo no 
acabo d’entendre. 

Quan vostè ha parlat, en resum, dels diferents drets que s’han vulnerat, drets 
fonamentals, el dret de reunió, el dret de participació, el dret de protesta, el dret de 
manifestació..., tots els drets que ens han anat vulnerant, que són drets bàsics, drets 
humans, drets que s’han de reconèixer a qualsevol democràcia per poder construir 
un relat de sedició, m’agradaria preguntar-los, en el cas del tema internacional, quan 



DSPC-C 516
29 de juny de 2020

Sessió 8 de la CEDCP  15 

puguem passar a la jurisprudència internacional, pel dret de sedició, el dret de se-
dició existeix, en altres països? Que aquesta seria una de les bases, de les idees bà-
siques, sobretot perquè aquest dret de sedició..., a més, vostè ja ha constatat que no 
existeix, a més, no existiria en la Constitució sense violència, però és igual, perquè 
ja sabem que el Tribunal Suprem s’inventarà, construirà el relat de la violència, 
d’aquesta violència ambiental, ho va fer amb els presos de l’U d’Octubre i ho tornarà 
a fer quan faci falta, com està fent amb la diputada Laura Borràs. Per tant, existeix 
el delicte de sedició, en altres països? Per tant, quan anem al dret internacional po-
dem trobar-ho? I el que és..., Jo crec que..., jo soc historiadora, per això m’interessa 
molt el tema que quedi per a la posteritat tota aquesta feina que han fet vostès. Però 
aquesta sentència pot assentar jurisprudència? Perquè, en el cas que fos així, es po-
dria utilitzar aquesta sentència de cara a un futur contra els independentistes? Pre-
sent i futur, contra els independentistes?

I per últim, encara que hi hauria moltes coses que podríem seguir parlant tot el 
dia, hi ha una part de l’informe en que parla vostè de la imparcialitat del tribunal 
amb relació al dret, a un procés amb totes les garanties, dels defectes de forma que 
es van fer... Bé, no sé si eren de forma o..., que es van fer al tribunal, és a dir, la falta 
de temps, la vulneració, jo crec que la vulneració dels drets lingüístics, no oblidem 
que van ser obligats a respondre en castellà, quan se suposa que a Espanya hi ha di-
ferents llengües oficials, entre d’altres, el català.

Per tant, si ens poguessin parlar, si ens pogués parlar una mica més en detall 
d’aquesta vulneració dels drets en el mateix judici, no només a les faltes que, evi-
dentment, sabem que el relat va ser inventat i que hi ha un tot un relat del Suprem 
inventat per poder acusar-los de sedició i de rebel·lió, però després en la forma..., 
perquè quan nosaltres vam poder anar com a observadors al judici hi havia obser-
vadors internacionals i m’agradaria saber en l’informe que ho recull, una mica més 
amb detall, aquestes vulneracions que es van donar durant l’acte del judici.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé, ara us toca respondre. Només a efectes de..., si m’ho permeten, només 
afegir en trenta segons dues preguntes molt específiques. Una, aquesta qüestió... –si 
els sembla bé, eh?, si consideren que el president no ha d’intervenir jo callo i no ho 
faig, eh?–, però només..., jo crec que són congruents amb les dues intervencions que 
hem escoltat ara. 

Citant tant el debat sobre les qüestions processals com sobre els drets substantius 
afectats hi ha alguna instància en què es pugui..., en què puguem pensar que es po-
drà..., s’hi podrà tornar a entrar? El Tribunal Constitucional hi podria entrar, en els 
drets substantius? Hi entrarà? Molt bé, ara m’ho expliques.

I l’altra qüestió és que, lligant amb el que ara mateix deia la senyora Madaula, 
entenc i dono potser per entès, que entre els membres de la plataforma, aquesta opi-
nió, la que avui ens ha traslladat i la que consta en l’informe era pràcticament unà-
nime i que no...

Mercè Barceló Serramalera

No, compartida. Unànime, sí, sí, unànime.

El president

...i que no hi ha veus..., no hi ha vots especials. Bé, era només per a confirmar-ho.

Mercè Barceló Serramalera

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció de l’oradora.) ...allò que se’n diu «indefensió material» i cada cas és cada cas. 
Perquè si no t’han deixat presentar unes proves, però després no te les han valorades 
a sentència per a condemnar-te, doncs, no hi ha tal vulneració. Però en això no hi he 
entrat i per això només he esmentat... 
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Ara, que van haver-hi coses flagrants... –perquè jo hi vaig estar moltes vegades–, 
coses que no es veien, que deien: «Es que ya lo ven ustedes por la tele.» No, però 
és que per la tele la gent no veia que hi havia el magistrat aquest, que se suposava 
que era el progressista, que estava al costat d’en Van den Eynde, que cada vegada 
que entrava un testimoni dels fets de l’U d’Octubre tenia un calaix que començava 
a donar-hi cops, i vinga cops, i vinga cops, i anava despistant la persona que tenia 
allà. Això no ho veia. Ni veia, per exemple, quan els policies sortien, acabaven de 
declarar i passaven cap allà, passaven davant dels de Vox i feien un cop de cap amb 
un cop de taló. Coses, coses que un jutge imparcial... Això, al que estava a la sala el 
determina d’una manera. Això ho estàs veient..., coses com fer la cua i que siguin 
els de Vox els que et donin el número per a entrar. Els de Vox! Hi havia gent..., el 
primer i el segon dia, la gent de Vox era qui ens va repartir els números. Hi havíem 
cent persones i escaig fent la cua des de les cinc i mitja del matí, perquè com que no 
ens van reservar llocs, a les cinc i mitja allà estàvem nosaltres, amb tots els pobres 
observadors internacionals. Aquell dia em va tocar a mi i érem sis o set, morts de 
fred perquè era el mes de febrer..., un fred que hi feia, a Madrid... Als de Vox se’ls 
va ocórrer repartir uns paperets i allà: El 1, el 2, el 3, el 4..., i ens van tocar el 6, 7, 
8 i 9, me’n recordaré tota la vida, perquè nosaltres hi entràvem com a advocats. Bé, 
quan ens van sentir parlar en català ens els volien prendre. Llavors... (L’oradora riu.) 
Llavors, dius: «Jutge imparcial? Estic a casa d’ells, m’estan jutjant a casa d’ells, per-
què, si vostè pensa que em pot repartir el número...» 

El president

Estaven a casa seva... 

Mercè Barceló Serramalera

Estaven a casa seva i exercien d’estar a casa seva, oi? Bé, però per això no he en-
trat en els temes processals. Sí que puc dir que el jutge predeterminat..., evidentment, 
el tribunal... l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem han canviat completament la 
doctrina per poder-los jutjar a ells. L’han canviada perquè la doctrina fins ara era que 
els delictes... –bé, que ho diu l’Estatut, entre altres coses, no fa falta cap doctrina, 
però és que a més a més hi era, aquesta doctrina–, els delictes comesos en l’àmbit 
de la comunitat autònoma –i aquests delictes s’han comès en l’àmbit de la comunitat 
autònoma– són jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Llavors et diuen: «No, no, perquè hi havia..., perquè el Diplocat va fer una sèrie de 
coses a fora, perquè...» Bé, però és que la sèrie de coses a fora no són el alzamiento.  
On va tenir lloc? No quedem que la sedició és un alzamiento públic i tumultuari? 
Doncs és allà on s’ha produït el delicte. On s’ha produït? L’altre és el quan, perquè 
tampoc no ho sabem, però on s’ha produït? 

Van canviar la doctrina, el jutge imparcial... Home, els comentaris del Marchena, 
el denegar la pràctica de la prova, eren tediosos... Després, quan es van passar els 
vídeos, la gent, que anava molt cansada de fer cua des de les cinc del matí..., a mi 
se m’adormien els observadors, perquè estaven tots amb el cap caigut, perquè vinga 
passar vídeos, vinga passar vídeos... 

Clar, això no és un judici. Si estàs fent un judici polític, fes-lo; però si vols fer un 
judici jurídic, valgui la redundància, això no va així. Aleshores, clar, tot això... Jo he 
estat formant part de l’equip d’en Jordi Cuixart –jurídic, els que hem presentat ara 
el recurs al Tribunal Constitucional– i clar, tot això està detallat, però respecte a ca-
dascú, de la seva indefensió concreta, perquè el fet que en Marchena digués: «Pues 
mejor ya se calla», clar, això et pot haver afectat, no et pot haver afectat, això... 
A cada cas concret i depèn de la condemna i depèn dels fets provats que t’hagin 
aplicat. I llavors és molt difícil de fer-ne aquí un..., d’explicar-ho en general perquè... 

Però que el fumus d’haver estat allà moltes i moltíssimes sessions, que hi vaig es-
tar amb altres persones, els comentaris després, quan sortien, deien: «Però què està 
fent, però què està fent aquest home, si els està dient que callin a les defenses, si no 
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els deixa parlar, si està interrompent justament quan declaren.» Clar, és un fumus 
que dius «home!» Uns paràmetres que aplicaven a uns, de no deixar-los..., a aquell, 
com es deia, a en Baena li pregunten per la filiació i llavors no; llavors sí que no. 
A d’altres se’ls podia preguntar per la filiació..., en fi que clar, el fumus hi era. Des-
prés s’ha concretat. 

Ara, per mi, el més gruixut –i que sí que ho és per a tots– és el tema del jutge 
predeterminat. Clar, llavors dius, això anirà al Tribunal... Ara està al Tribunal Cons-
titucional i el Tribunal Constitucional pot examinar-ho tot, des dels temes proces-
sals, aquests drets processals, cas a cas ha d’examinar, com els substantius, el dret 
de reunió a qui l’hagi, el principi de legalitat penal... En el cas d’en Cuixart porta 
dret de reunió, a part de tots els processals, porta dret de reunió i principi de legali-
tat penal com a drets substantius, per exemple, perquè és el recurs que jo conec més 
a fons. Llavors, el Tribunal Constitucional aquí ha d’entrar a examinar-ho tot. Jo no 
tinc bola de vidre i per tant no faré cap previsió, no la puc fer perquè el Tribunal 
Constitucional, malgrat que jo coneixia molt bé la casa i que hi he treballat molts 
anys com a lletrada, la desconec completament. Ara no és el meu Tribunal Cons-
titucional, no conec res, d’allà. No saps per què un té la ponència aquesta i l’altre 
no la té, no saps quan la jurisprudència te l’aplicaran d’una manera o te l’aplicaran 
d’una altra... 

Clar, quan el mateix president del Consell General del Poder Judicial crida a tots 
els seus jutges i els diu: «la defensa de la unitat d’Espanya està per sobre de tot» 
–ho podeu trobar a l’hemeroteca, no m’ho invento jo, eh? Si això és així, aleshores 
tota persona dissident amb aquesta unitat serà perseguida pels jutges, apliquin o no 
apliquin el dret corresponent a l’Estat, i rebentes les costures de l’Estat de dret quan 
això succeeix. Aquest crit, fet des del mateix Consell General, el president del Tri-
bunal Suprem, el mateix president del Consell General del Poder Judicial ha cridat 
els seus jutges a actuar així amb el dissident. Això no ho dic jo, això ho podeu tro-
bar a la pàgina a la pàgina web que hem fet, que jo..., n’estem molt contents, perquè 
ha sigut l’esforç final. 

Ja quan vam tornar, vam fer els informes i vam dir, bé, ara això, arreglem aques-
ta pàgina web, que mentre s’anaven fent els treballs, allà anàvem fent sobre la mar-
xa, ara vam agafar una persona i hi està tot, tot! Totes les transcripcions de totes les 
intervencions, totes les declaracions, els àudios, els vídeos, tot el que heu trobat, tots 
els informes de tots els..., el nombre de persones que hi va haver cada setmana. Des-
prés, un exercici de transparència, perquè això ho hem..., que ha costat molts diners, 
eh?; feu l’exercici de transparència i veureu els diners que ha costat. Hem explicat 
què és el que ha costat més i què és el que no ha costat. Clar, havíem de tenir, per a 
molta gent que venia que només parlava anglès, doncs, una sala a Madrid, s’havia 
de llogar una sala, tenir-hi un traductor, tenir-hi una televisió... Bé, vam estar en un 
coworking..., i ara, al final, hem pogut fer això. Això és un document que passarà a 
la història. 

Ara, nosaltres, que som pobrets perquè ja els diners s’han acabat, hem pogut pa-
gar set anys de domini de la pàgina web. Després de set anys a veure si podem por-
tar-ho en algun lloc, això, que s’ho quedin, perquè és un document que si vols saber 
alguna cosa del judici, allà està.

Vostè em parlava de l’efecte dissuasiu. Evidentment, aquesta sentència és precisa-
ment allò que no ha de ser una sentència a nivell de drets, des de la perspectiva de la 
jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans. El Tribunal Europeu de Drets 
Humans, quan hi ha un indici que s’està condemnant i aquella condemna que ve en 
l’exercici d’un dret fonamental pot tenir un efecte dissuasiu, tomba aquelles sentèn-
cies, eh, normalment? N’hi ha moltíssimes, i sempre en parla. I diu: «I més, en casos 
en què els personatges són públics o són personatges estimats per la població.» Cas 
Cuixart-Sànchez, per exemple. 
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Ara, com exercirem el dret de reunió? Què hem de fer, per a no ser condemnats 
per un delicte de sedició? Però el mateix està passant amb la llibertat d’expressió. 
Què no podem dir? És que ja no sabem què no podem dir, perquè en els darrers deu 
anys –i molt hi ha influït també el procés, molt hi ha influït també el procés– els tri-
bunals s’han desfermat amb condemnes de llibertat d’expressió d’artistes, de polítics, 
de científics, és a dir, hi ha un desfermament en la persecució dels drets de protesta, 
fonamentalment, que és realment exponencial, exponencial. Jo tinc estadístiques, 
llàstima que no les he portades, però tinc estadístiques exponencials de condemnes 
dels darrers deu anys en matèria de llibertat d’expressió i de drets de protesta. 

Després del Tribunal Constitucional –vaig d’un cantó a l’altre, perdoneu-me–, 
això anirà al Tribunal Europeu de Drets Humans. El Tribunal Europeu de Drets 
Humans també podrà veure-ho tot. Des dels drets processals fins als drets substan-
tius, i anul·lar la sentència; aleshores, la sentència ha de ser executada pels tribunals 
espanyols interns. Que aquesta és la segona part –que aquesta és la segona part. Que 
ja veurem si és una sentència absolutòria o no. Jo –noi, és clar, en algun lloc has de 
posar l’esperança, oi?– hi confio. Confio plenament en el tribunal..., en la jurispru-
dència del Tribunal Europeu de Drets Humans, que no té cap motiu per a canviar-la, 
com sí que en té el Tribunal Constitucional. 

El Tribunal Constitucional té motius per a canviar-la, perquè si la unitat d’Es-
panya és allò que s’ha d’anar a protegir, doncs tenim motius per canviar aquesta ju-
risprudència. Però el Tribunal Europeu de Drets Humans no en té cap. I aplicant la 
jurisprudència del Tribunal de Drets Humans, en el cas concret, diu exactament..., 
perquè pensem una cosa, que el que diu el Tribunal Constitucional espanyol és el 
que diu el Tribunal Europeu de Drets Humans. No és un bolet. El Tribunal Constitu-
cional espanyol es nodreix, xucla de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets 
Humans i per tant, és la mateixa. Aquesta, la del Tribunal Europeu no té per què 
canviar, jo no li veig cap motiu perquè hagi de canviar pel cas concret. Aleshores, 
aquí és on xifrem totes les esperances. Ara, és una esperança molt parca perquè això 
passarà d’aquí a set o vuit anys, amb sort. I alguns potser ja han complert condemna. 
Jo dic amb sort, perquè hi ha hagut sentències que han trigat més. 

La Constitució espanyola no té problemes de democràcia. La Constitució espa-
nyola es pot haver quedat obsoleta en alguns aspectes, sobretot en l’àmbit dels drets 
socials; en altres aspectes, de no descentralització del poder judicial..., s’ha descen-
tralitzat executiu-legislatiu, no s’ha descentralitzat el poder judicial. I si es manté 
l’aspecte territorial, també tindria aspectes de reforma en el tema de descentralitza-
ció política. No té un problema de democràcia, qui té un problema democràcia és 
l’aplicador del dret. I més en els darrers anys. 

Ha aconseguit, el Consell General del Poder Judicial, que es qui determina les 
places, doncs ja copar els llocs. Entre uns i altres han copat els llocs, i la idea trans-
versal que tenen d’aquesta defensa..., perquè això ho va dir el senyor Lesmes, però 
també ho va dir el senyor Rubalcaba abans de morir, eh? «Defensarem la unitat 
d’Espanya al preu que sigui», va dir, paraules textuals. Clar, «al preu que sigui» és 
l’estat de dret. Aquest és el preu que es paga, i l’estat democràtic. Aleshores, jo no 
crec que sigui un problema de la Constitució, que hi és, sinó que és un problema 
d’aplicació d’aquesta Constitució. De manca de cultura democràtica en aquest Estat. 

I ara, que estan copant totes les capçaleres de tots els tribunals, doncs clar, evi-
dentment, els resultats no són allò que s’espera un estat de dret, que és la previsi-
bilitat, la seguretat jurídica –article 9 de la Constitució–, el principi de seguretat 
jurídica, previsibilitat de les normes, dels efectes de les normes, han deixat de te-
nir-los en segons quins casos. Però és que no cal que ho diguem nosaltres, si con-
sulteu aquest web veureu que ho diuen tots, totes les persones que van venir de fora, 
totes i cada una de les persones que van venir de fora, que es van quedar molt es-
tranyades. 
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Primer, de com se seguia el judici en un lloc que és realment..., que fa por, fa por, 
és un lloc molt tètric perquè ja estèticament... Però segona, de com es va..., en el con-
cret fer de qui conduïa aquell judici i en la concreta manera de seguir-se les sessions, 
ja es va veure. I allà, molts sortien dient: «Ostres, doncs estem veient el que passa 
a Turquia, ho estem veient...» Molts eren observadors que havien estat a Turquia o 
que havien estat a Argèlia, o que havien estat al Marroc. «Estem veient aquí el que 
està passant a tots aquests països», que ens pensàvem que mai ens compararien, em 
refereixo d’una perspectiva de la legalitat vigent, amb aquests països. I estan dient-
ho, no nosaltres, sinó tots aquests seixanta-un que van passar per casa, per Madrid.

En fi, no sé si he respost...

El president

Segur que sí, i tant, segur que sí. Hi ha alguna qüestió més? I si cal, obrim un 
segon i breu torn... (Pausa.) Tot ben dit? Tot ben clar? Tot ben entès?

Raquel Sans Guerra

President, només perquè consti una mica en acta, recordar, doncs, la presència 
avui aquí, o l’absència en aquest cas, de la resta de formacions.

Som a la Comissió de Drets Civils i Polítics, avui aquí representats, doncs, el 
Grup de Junts per Catalunya i el Grup Republicà, amb l’absència de la resta de 
grups. Alguns segurament per incompatibilitat, perquè avui hi ha altres comissions, 
però sí recordar l’absència, sobretot, del Partit dels Socialistes, amb presència al Go-
vern de Madrid i amb absència reiterada en aquesta comissió. 

Per tant, que consti en acta, doncs, l’absència, i lamentar profundament aques-
ta absència, perquè hagués estat molt interessant que haguessin tingut l’oportunitat 
d’escoltar a la senyora Barceló. 

El president

Efectivament, li agraeixo l’exigència que consti en acta, em sembla que tots la 
compartim.

Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, senyora Barceló. Li asseguro que ha sigut no 
només interessant, sinó també útil en el millor sentit de la paraula, en el sentit parla-
mentari també. Que aquest Parlament registri les seves paraules, el contingut de les 
seves reflexions i l’anàlisi jurídica que ens han traslladat, doncs, té valor en si ma-
teix. Constarà, això sí que consta absolutament inscrit en el registre d’aquesta casa.

Moltes gràcies. 

Mercè Barceló Serramalera

Gràcies a vosaltres.

S’aixeca la sessió a dos quarts de dotze del migdia i deu minuts.
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