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Sessió 6 de la CIOC

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya (CIOC) s’obre a les 

tres de la tarda i set minuts. Presideix Alba Vergés i Bosch. Assisteix la Mesa el lletrat Fran-

cesc Pau i Vall.

Hi són presents els diputats Ramona Barrufet i Santacana, Magda Casamitjana i Agui-

là, Lluís Guinó i Subirós, Lluís Llach i Grande, Eduardo Reyes i Pino, Jordi-Miquel Sendra 

Vellvè i Roger Torrent i Ramió, pel G. P. de Junts pel Sí; Matías Alonso Ruiz, Martín Euse-

bio Barra López, Carmen de Rivera i Pla i María Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciu-

tadans; Àngels Martínez Castells, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Sergio Santamaría 

Santigosa, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Mireia Boya e Busquet, pel G. P. de 

la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió l’advocat José M. Fuster Fabra, acompanyat del degà del 

Col·legi d’Advocats de Barcelona, Josep Oriol Ruscà Nadal, i el politòleg i professor asso-

ciat del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra Josep 

Costa.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de José M. Fuster Fabra, advocat, davant la Comissió d’Investiga-

ció sobre l’Operació Catalunya (tram. 357-00506/11). Comissió d’Investigació sobre l’Ope-

ració Catalunya. Compareixença.

2. Compareixença de Josep Costa, politòleg i professor associat del Departament de 

Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Inves-

tigació sobre l’Operació Catalunya (tram. 357-00508/11). Comissió d’Investigació sobre 

l’Operació Catalunya. Compareixença.

La presidenta

Molt bé, bona tarda a totes i a tots. Comencem aquesta Comissió d’investigació 
sobre l’operació Catalunya d’avui, 6 de juny, a les tres de la tarda. 

Compareixença de José M. Fuster Fabra, advocat 
357-00506/11

Tenim dos punts de l’ordre del dia, dues compareixences. En primer lloc, donar 
la benvinguda al primer compareixent, que és el senyor Josep Maria Fuster Fabra, 
advocat, davant d’aquesta comissió d’investigació, que ve acompanyat a la taula, 
com vostès veuen, del degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, donat que 
va sol·licitar, el senyor Fuster Fabra, amb la condició que venia a aquesta comissió 
d’investigació, una empara a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i, per aquest motiu, ve 
acompanyat. 

Saludo també les persones que acompanyen el senyor Fuster Fabra, de les quals 
no fa falta que digui tots els seus noms, però, en tot cas, benvinguts al Parlament de 
Catalunya i a aquesta comissió d’investigació.

Sense més, doncs, començaríem amb la compareixença. Com ja l’he informat, 
té un temps aproximat de deu minuts per a una intervenció inicial, i començarien 
els diferents grups parlamentaris, els quals ja aniré jo introduint un a un, d’acord? 
(Pausa.) Doncs, té la paraula el senyor José María Fuster Fabra.

José M. Fuster Fabra (advocat)

Gràcies. La primera cosa que vull dir és que per a mi és un autèntic plaer vindre, 
ser trucat pel Parlament de Catalunya, com a ciutadà català que soc. I agraeixo sin-
cerament moltíssim aquesta trucada, i espero estar a l’alçada de les propostes. Saben 
vostès que, com a expert, que és en la qualitat que m’han trucat, podia haver excu-
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sat la meva presència, però jo crec que l’obligació de tot ciutadà de Catalunya, si li 
truquen del seu Parlament, és vindre i contestar i poder afegir el que es pugui, no?

Bé, a la citació que em va arribar consta: «Josep Maria Fuster Fabra, advocat», 
i he acudit a aquest requeriment com a expert i com a jurista. Bé, la primera cosa 
que voldria fer, després també d’agrair la presència dels meus companys de despatx, 
i molt especialment dels companys de l’Associació Catalana de Víctimes d’Organit-
zacions Terroristes, el José Vargas, ferit a Hipercor, i el Santos Santamaria, pare del 
mosso d’esquadra que va ser assassinat per ETA, que són la meva segona família i 
que sempre, doncs, han sigut ells els que han volgut aquí vindre a escoltar-me, no?

Bé, a partir d’aquest moment, si a vostès no els fa res, com que jo penso..., la 
meva llengua materna és el castellà, si a vostès no els fa res, em dirigiré a vostès en 
castellà. 

Bien, como decía, he sido llamado en calidad de experto, y en la citación cons-
ta la condición de abogado. La condición de abogado es innata a lo que se conoce 
como «el derecho de defensa»; el derecho de defensa está consagrado en la Constitu-
ción española. En el artículo 24 se establece el derecho de defensa y el de asistencia 
letrada, y el propio artículo 24 dice: «La ley regulará los casos en los que, por razón 
de parentesco o secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos 
presuntamente delictivos.» 

La Ley orgánica del poder judicial, en el 542, punto tercero, establece: «Los abo-
gados deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias de que conozcan por 
razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser 
obligados a declarar sobre los mismos.» El Código penal, en el artículo 199, punto 
segundo, dice: «El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo y 
reserva, divulgue los secretos de otra persona será castigado con pena de prisión de 
uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para 
dicha profesión por tiempo de dos a seis años.»

Y, finalmente, el Estatuto de la abogacía, el artículo quinto, establece el secreto 
profesional relativo a todos los hechos o noticias, el deber y el derecho del secreto pro-
fesional de todos cuantos hechos o documentos tenga conocimiento en razón de su 
profesión.» El punto 7.5 dice: «Estos deberes con secreto profesional permanecen in-
cluso después de haber cesado en la prestación de los servicios al cliente sin que estén 
limitados en el tiempo.» Y el 5.8, que establece: «El secreto profesional es un derecho 
y deber primordial de la abogacía.» Y establece, este artículo 8, más adelante..., per-
dón, este punto 8, dice: «El decano del colegio aconsejará al abogado con la finalidad 
de orientar.» Es decir, es el propio Estatuto de la abogacía el que nos dice..., cuando un 
abogado piensa que en alguna situación puede ponerse en riesgo su secreto profesional, 
«debe», no «puede», «debe» pedir que esté el decano presente.

Como les decía, consta, efectivamente, José María Fuster Fabra, abogado. A con-
tinuación, les voy a leer una relación de casos en los que yo estoy en la actualidad 
personado y sobre los que ya, evidentemente, les adelanto no voy a poder contestar 
ninguna pregunta. 

Juzgado de Instrucción número 1 del Vendrell, procedimiento 655/2016, cono-
cido como «caso 3 per cent». Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, pro-
cedimiento previas 2451/2013, conocido como «caso Método 3». Juzgado Central 
de Instrucción número 5, de la Audiencia Nacional, Procedimiento previo 141/2012, 
conocido como «caso Pujol». Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Proce-
dimiento de diligencias previas 2923/2009, conocido como «operación Macedonia». 
Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Procedimiento 
previas 85/14, conocido como «caso Púnica». Juzgado de Instrucción número 5 de 
Barcelona, Procedimiento y diligencias previas 3142/2010, conocido como «caso 
puerto de Barcelona». Juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona, 1572/2016, 
conocido como «caso contratos del Ayuntamiento de Barcelona». Estos son en los 
que estoy actualmente personado. En el pasado estuve personado en otros casos, 
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como la operación..., la llamada «operación Pretoria», el caso Falciani, la operación 
Emperador, etcétera.

Ya les digo, no he querido abrumar..., nada, ni pasarme un poco haciendo la re-
lación de casos. Normalmente, en este tipo de casos, acostumbramos a estar siem-
pre los mismos abogados, con lo cual no es raro que esté yo, sino que sucede que 
siempre estamos más o menos una serie de nombres, como saben perfectamente los 
periodistas que cubren tribunales.

Bien, ¿y qué sucede y qué hacemos los abogados en relación con los casos? 
Y entro ya a fondo en la cuestión que se me pregunta. Miren, hace poco uno de los 
mejores despachos de Barcelona, grandísimos compañeros, actuaron en tres casos 
diferentes: el caso Nóos, el caso del 9-N y el caso Palau. 

En el caso Nóos estos compañeros no estaban defendiendo ni la unidad de Es-
paña ni la corona, ni en el caso 9-N estaban defendiendo el procés, ni en el caso del 
Palau estaban pactando con la fiscalía para que dijera determinadas cosas su clien-
te. En todos y cada uno de estos casos lo que estaba haciendo el abogado era pura, 
simple y sencillamente defender a sus clientes. Porque eso es lo que hacemos los 
abogados: defender a los clientes que nos encomiendan la responsabilidad de aten-
der sus necesidades.

Yo mismo, por ejemplo, en la llamada «operación Macedonia», donde defiendo 
a unos mossos d’esquadra, he tenido que ser extremadamente duro con los informes 
de la Policía Nacional. Yo mismo, en un caso en el que se entrecruzaron dos ope-
raciones yihadistas en la Audiencia Nacional donde defendí a policías, tuve que ser 
entonces extremadamente duro con los informes realizados por los Mossos. Curio-
samente les diré que por ejemplo yo, que soy un monárquico convencido, en la Au-
diencia Nacional me encontré..., tuve que defender..., defendí a un mosso d’esquadra 
acusado de participar en un programa de televisión en el que se le acusaba de estar 
allí cuando se quemaron una serie de fotos del rey.

Quiero decir con esto que los abogados no escogemos clientes por ideología ni 
los clientes nos cogen a nosotros por ideología; somos pura, simple y sencillamente 
profesionales que defendemos intereses individuales. No existen, por ejemplo, los 
abogados de la policía; los abogados de la policía son los abogados del Estado. No 
existen los abogados de la Guardia Civil; son los abogados del Estado. No existen 
los abogados de los Mossos d’Esquadra; son los servicios jurídicos de la Genera-
litat. Abogados particulares defendemos a policías, defendemos a mossos, defen-
demos a guardias civiles, y yo, en mi caso concreto, que he defendido a todo tipo 
de personas que llevan uniforme –cosa de la que me siento muy orgulloso–, nunca 
jamás, y lo digo con todo orgullo, desde hace treinta años, ha venido un funciona-
rio policial a mi despacho que no haya obtenido un apoyo y, en muchísimos casos, 
que lo haya defendido. Y lo he hecho hasta las últimas consecuencias, en ocasiones 
en defensa de los policías individualmente y en otras ocasiones, por ejemplo, en 
defensa de organizaciones sindicales con las que tenemos convenio. Consta en mi 
currículum profesional haber puesto dos querellas a dos directores generales de la 
Policía, y luego una cosa que, que yo sepa, no hay precedente: en nombre de todos 
los sindicatos policiales yo me querellé contra un fiscal general del Estado, y des-
pués recusé al ponente en el Tribunal Supremo que le tocaba admitir la ponencia. 
Quiero decir con esto que nosotros defendemos exclusivamente a quienes confían 
en nosotros.

Se ha hablado de la situación, también..., de la condición de experto jurista, y con-
tinúo diciendo de la legalidad o ilegalidad de las actuaciones que hayan aparecido en 
medios de comunicación. Miren, los juristas, en tanto y en cuanto juristas –y aquí 
estoy como experto jurista, otra cosa es si uno es tertuliano, si uno escribe artículos, 
lo que sea–, no comentamos los artículos de prensa, no nos importan los artículos 
de prensa.
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Yo les voy a citar mi experiencia personal porque es muy curiosa. La primera vez 
que yo estuve en un caso mediático era el caso de las escuchas de La Vanguardia. 
Defendí a El Lobo y a un coronel del Cesid. Cada día me levantaba a las siete de la 
mañana y a las siete de la mañana me iba a comprar todos los periódicos. 

El segundo caso mediático que defendí fue en el conocido de Lasa y Zabala..., 
caso Lasa y Zabala, a un general de la Guardia Civil. Compraba un periódico de un 
color, decía una cosa; compraba un periódico de otro color, decía otra. Finalmente, 
en el caso del 11-M, en el que ejercí la principal acusación, les puedo asegurar a us-
tedes que no leí ni un solo diario, ni un solo periódico. En la actualidad vivo prác-
ticamente aislado en relación con los casos que nos ocupan de lo que opina todo el 
mundo. No tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo Facebook personal, no estoy 
en las redes sociales, y les puedo asegurar que no me importa absolutamente nada 
lo que se escriba sobre los casos en los cuales yo participo.

Sí que leo una cosa: leo sentencias, leo autos, leo resoluciones, leo recursos, y 
sí que leo unas cosas periodísticas: España en general y Cataluña en particular tie-
nen una maravillosa escuela, una sensacional escuela de periodistas de tribunales. 
Los periodistas de tribunales, cuando oyen tu informe como abogado, son capaces, 
en una columna, de resumir lo que tú has dicho; cuando tú luego lees la sentencia 
te das cuenta de que esa capacidad de síntesis, si tú la analizas, aprendes mucho de 
ellos. De ahí que, con los periodistas de tribunales con los que tengo mucha rela-
ción, siempre lea las crónicas que hacen de lo que pasa en los juicios. Y lo leo para 
aprender. De los artículos de opinión, conspiraciones e historias de estas, particular-
mente, afirmo categóricamente que me importan muy poco. (Sona el senyal acústic 
que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.)

Bien, voy a continuar..., solamente muy brevemente, sé que son los diez minutos. 
Casos relacionados con Cataluña o con el procés. Bien, para mí casos relacionados 
con el procés..., debería establecer el supuesto de los casos relacionados con el 9-N. 
He relacionado..., he leído las sentencias. Es verdad, y supongo que alguien, quizás, 
me lo recuerde, que yo, en un principio, me mostré partidario de la postura inicial 
de la fiscalía catalana. Es cierto, ¿eh?, lo reconozco. Yo pensaba y tenía cierto miedo 
con esta querella, precisamente por una cuestión que se suscitó después, que era el 
tema de las notificaciones.

En el tema de las notificaciones yo pensaba que, hombre, esta querella o esta-
ba muy bien atada o a lo mejor podía fallar. Es cierto que luego, leída la sentencia, 
el razonamiento que hace la sentencia de las notificaciones me parece plenamen-
te ajustada a derecho, aun cuando mi posición era inicial la que he mantenido. Si 
quieren, luego podemos entrar sobre las consideraciones técnicas relativas a esta 
sentencia.

Al acabar el juicio del 9-N yo telefoneé personalmente a todos y cada uno de los 
abogados que intervinieron, que hicieron un magnífico trabajo, defendiendo todos y 
cada uno de ellos a sus clientes, y cuya opinión sobre el procés a mí no me importa, 
por ejemplo. Ellos estaban defendiendo y lo hicieron muy bien a sus clientes.

Bien, para terminar cinco flashes, cada uno en dos segundos. Sí que quiero ser 
positivo, y sí que quiero pedir al Parlament de Catalunya..., les voy a dar a ustedes 
unas ideas para mejorar el funcionamiento de la justicia en España. 

En primer lugar, primera idea: por favor, seamos respetuosos con la presunción 
de inocencia siempre –siempre. Yo he tenido clientes que han salido en portadas de 
los periódicos porque estaban imputados y que cuando se ha archivado el procedi-
miento han aparecido en la página 16 así de pequeño. Esto, yo he tenido clientes y... 
Por favor, respetemos, por encima de todo, la presunción de inocencia.

En segundo lugar, yo sería extremadamente duro, por favor, y pido que seamos 
contundentes con las filtraciones. No saben ustedes lo que se imagina para un abo-
gado estar defendiendo a una persona bajo secreto de sumario y que pueda aparecer 
en un medio de comunicación una interpretación de un informe al cual tú no tienes 
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acceso y que después el periodista interpreta de una manera determinada; bajo se-
creto de sumario. Esto es algo que yo creo que debemos ponernos muy firmes, to-
dos, con este tipo de situaciones.

En tercer lugar, voy a ser muy breve, también: la posibilidad de una reforma de 
la Audiencia Nacional. Miren, la Audiencia Nacional es un organismo extraordina-
rio, es el mejor del mundo en materia de terrorismo. Podríamos hablar mucho so-
bre ello. Ahora, deberíamos quizás empezar a pensar por qué el caso Nóos se ve en 
Palma, por qué el caso del 3 per cent se ve en un juzgado del Vendrell y por qué el 
caso Pujol se ve en la Audiencia Nacional y el Púnica en la Audiencia Nacional. Es 
decir, en todos esos casos que no sean específicamente de terrorismo, donde somos 
la envidia del mundo por tener la Audiencia Nacional, habría que llegar a algunos 
puntos de conclusión y consenso.

Y finalmente dos cosas que no hace falta reformar ninguna ley y que es una idea 
que yo les traslado para que ustedes la puedan trasladar desde la fuerza que tiene el 
Parlament al poder judicial: miren, cuando una persona está en un procedimiento ju-
dicial, por una costumbre –porque no está escrito en ningún sitio– el imputado decla-
ra el último. Eso no tiene ningún sentido; en ningún sitio dice que tenga que declarar 
el último el imputado. Podría, perfectamente.., perdón, declara el primero, disculpen. 
Podría, perfectamente, el imputado declarar el último, oír toda la prueba que tiene de 
cargo y, entonces, sí, poder decidir si él quiere declarar, no quiere declarar o quiere 
acogerse al secreto a no declarar.

Y segunda cuestión que tampoco está escrita en ningún sitio: ¿para desestigmati-
zar la pena de banquillo, por qué tiene que estar el imputado sentado en un banqui-
llo? El imputado puede estar perfectamente sentado al lado de su cliente..., perdón 
de su cliente, al lado de su abogado y estar en comunicación permanente, lo cual 
preservaría mucho mejor sus derechos. Pido perdón, señoras, si me he extendido un 
poco, pero he querido ser también positivo, aportar ideas, para que ustedes, con la 
fuerza que tiene el Parlament, pueda aportar ideas positivas para mejorar la justicia 
en España. 

Reitero mi agradecimiento y, por supuesto, estoy a su disposición para todas las 
preguntas que me hagan, si bien, como ustedes comprenderán, todas aquellas que 
afecten al secreto de sumario..., al secreto profesional, perdón, me acogeré al mismo.

Muchas gracias.

La presidenta

Molt bé; doncs, gràcies, senyor Fuster Fabra. Comencem pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans, i té la paraula el diputat Matías Alonso. 

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyor Fuster Fabra. I també la ben-
vinguda al senyor Oriol Rusca, l’excel·lentíssim degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats 
de Barcelona. 

Bueno, yo, por un chip de bilingüismo, voy a cambiar al castellano, porque... 

José M. Fuster Fabra

Cap problema.

Matías Alonso Ruiz

José María, que hace algunos años que nos conocemos personalmente, las pocas 
veces que hablamos lo hacemos en castellano y entonces voy a hacerlo así. 

Bueno, nos ha dado una descripción de su condición de penalista de reconocido 
prestigio –yo creo que esto es algo indudable– y nos ha citado, pues, muchos ca-
sos de los que..., en los que está ahora inmerso por su condición de abogado y otros 
en los que ha estado, algunos de ellos quizás que puedan formar..., y esto sería una 
primera cuestión que le plantearía, que puedan formar de lo que se quiere vestir 
como esta supuesta operación Cataluña, que algunos dicen que debe ser contra una 
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parte de Cataluña, ¿no? No sé, puede ser que algunos encajen, puede ser que otros 
no. Desde luego, coincidimos plenamente, tanto en el derecho a la defensa como un 
derecho fundamental en un estado de democrático y la obligación que tiene el abo-
gado de primar ese derecho por encima de cualquier otra consideración, así que yo 
entiendo que también va a tener una limitación, que ya nos anunciaba en cierta for-
ma, respecto a la información que nos pueda aportar sobre lo que nos ocupa, ¿no?

Me consta, porque lo sé, que actúa en defensa de miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, con los que yo también, por mi condición política, 
pues, he tenido..., y por mis obligaciones en el ámbito de mi partido, he tenido rela-
ción frecuente. Y me consta, por estas terceras personas, pues, del prestigio que tiene 
en ese ámbito, igual que lo tiene, pues, en el ámbito de las víctimas del terrorismo y, 
muy concretamente, en l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terro-
ristes, en ACVOT, algunos de cuyos miembros, pues, también nos acompañan hoy.

Coincido, desde luego, en la diagnosis que hace de la necesidad de reforma de lo 
que sería la justicia en el ámbito español y los puntos que señala, pues, son funda-
mentales, ¿no? Y me llama la atención lo de «duro con las filtraciones» porque en un 
momento determinado en que alguien, a preguntas de periodistas, en un medio de 
comunicación, pues, ha dicho que a lo mejor habría que repensárselo, que en otros 
países tienen otras normativas un poco más contundentes en el caso de que reitera-
damente se esté violando un secreto sumarial y se esté publicando en medios infor-
mación que afecta a ese sumario, pues, tiene medidas para evitar esas filtraciones.

Cuando algún responsable político ha hecho alguna declaración en ese sentido, 
enseguida le han llovido críticas. Yo coincido en que efectivamente algo habría que 
hacer porque si no estamos continuamente viviendo juicios paralelos que, por cier-
to, según cómo pintan, unos se quejan o no. Hay ocasiones en que son las primeras 
quejas y hay ocasiones en que tiran, pues, de hemeroteca y de medios afines para 
conseguir que ese juicio, finalmente, se produzca. 

Usted comparece como experto jurista –y lo ha dejado entrever–, la posibilidad 
de que personas que están sub iudice en un momento determinado, que tienen asun-
tos pendientes con la justicia, en calidad de testigo o en calidad de imputado, que 
podría darse el caso que sean llamados también a comparecer ante una comisión 
de investigación parlamentaria; que recordemos que no tiene para nada paralelismo 
con la judicatura, que nosotros estamos aquí para investigar, para averiguar si ha 
habido responsabilidades políticas y para elevar esas conclusiones. 

En un momento determinado, si hay casos de flagrante delito, pues, sí que pro-
cedería ponerlas en conocimiento de la fiscalía o de la judicatura pero, si no, es 
simplemente el dilucidar si ha habido esas responsabilidades políticas, pues, ¿qué 
piensa sobre la posibilidad de tener esa doble condición de imputado y de compa-
reciente, no? 

Hay un caso que a mí me ha llamado la atención, que es la reiteración que se 
hace de que determinadas entidades u organismos, en el ámbito de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, pues, parece como si fueran, en cierta forma, or-
ganismos autónomos dentro de lo que es una estructura tan jerarquizada como es 
la de cualquier ministerio, por supuesto, el Ministerio del Interior y lo que son las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado –la Guardia Civil, la Policía Nacional, 
Mossos d’Esquadra–, donde hay unas jerarquías claras. Entonces, yo le quería pre-
guntar también qué opinión tiene sobre dos de esas entidades muy concretas, que ha 
salido su nombre reiteradamente, que es por un parte la UDEF, es lo que alguien se 
preguntaba qué era, de una forma intempestiva, y qué es la UCO, qué opinión tiene 
sobre estas dos unidades.

Y, por último, algo que ha sido actualidad hace muy pocos días, que es el hecho 
de que dos comparecientes en esta comisión, que tienen prevista su comparecencia 
en las próximas semanas, que son dos exinvestigadores privados de Método 3, ha-
yan sido llamados por Mossos d’Esquadra, en base a unas declaraciones hechas en 
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Audiencia Nacional, ante un juez de la Audiencia Nacional, y se les haya pregunta-
do, pues, sin decirles muy bien por qué, por qué eran llamados a ese interrogatorio.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. (Remor de veus.) No, tranquil. Per respondre, doncs, ara 
té la paraula el senyor Fuster Fabra.

José M. Fuster Fabra

Perdoni si m’he avançat, eh? A veure..., en primer lugar: condición de imputado 
y compareciente. Miren, yo les voy a explicar lo que es la realidad.

Cuando una persona está imputada en un procedimiento, recibe o cree que va 
a ser imputada o recibe una citación como imputada, actualmente es como investi-
gado, se llama como «investigado», lo primero que hace es irse a ver a su abogado. 
Cuando se va a ver a un abogado, lo que hace es..., diseña la verdad, o su verdad, que 
va a exponer ante el tribunal de justicia, y a partir de ahí todo, absolutamente todo 
lo que hace una persona que está imputada en un procedimiento, va en función del 
interés que él tiene para defenderse del procedimiento que tiene encima.

Si le llama una televisión y hace una entrevista, lo que va a hacer va a dar su ver-
sión, su verdad. Si le llama una comisión parlamentaria, sí es una contradicción jurí-
dica, porque tiene la obligación de comparecer y tiene la obligación de decir verdad. 
Y, sin embargo, en la condición de imputado, tiene derecho a no declarar contra sí 
mismo, incluso derecho a no declarar, lo cual es una contradicción jurídica.

Pero si comparece, no les quepa la menor duda que lo que va a hacer es estable-
cer argumentos de defensa del procedimiento judicial que él tiene encima. A mí me 
parece un poco una contradicción, lo digo sinceramente, que se llame a una persona 
que está imputada en un procedimiento, se llame como testigo a una comisión par-
lamentaria con obligación de decir verdad. Jurídicamente esto no tiene sentido. Si a 
partir de ahí alguien quiere hacer las especulaciones o lo que sea, pero jurídicamen-
te esto no tiene ningún sentido.

En segundo lugar, la UCO y la UDEF, me preguntaba usted. La UCO y la UDEF 
son dos unidades policiales bastante, entre comillas, «parecidas». A ver, cada cuer-
po policial tiene sus características, ¿eh?, yo he defendido guardias civiles, he defen-
dido policías; he defendido guardias civiles que están en UCO y he defendido poli-
cías que estén en la UDEF, ¿no? Las características de cada cuerpo son diferentes, 
pero sí que es verdad que tienen en común algunos aspectos, son unidades hiper-
especializadas, muy especializadas, están dotadas de muy buenos medios técnicos y 
son unidades que lo que realizan son investigaciones, pero son unidades que actúan 
como policía judicial. Es decir, la UDEF y la UCO no son unos elementos autóno-
mos que actúan de una manera sin judicializar las cuestiones y sin hacer..., sin dar 
cuenta a los jueces o sin dar cuenta a los fiscales. La UCO y la UDEF, de sus inves-
tigaciones, tienen una obligación de dar cuenta a sus fiscales y las conclusiones las 
establecen en los informes. Y no hay más informes de la UCO o de la UDEF que 
aquellos que llevan: sello de salida, firma de instructor y firma de secretario. Y en-
tonces estos informes que realiza la UCO o la UDEF se acaban siempre judiciali-
zando porque son policía judicial.

En consecuencia, no sé, esto es más o menos un poco como ellos actúan, es un 
poco como ellos actúan. Hay aquella frase famosa que, claro, ¿quién no la ha oído?: 
«papeles de la UDEF». Papeles de la UDEF son los que están registrados con en-
tradas y con salidas, con firmas de instructor y con firmas de secretarios. Borra-
dores de la UDEF: pues, mire usted, un borrador..., es como si usted me dice un 
borrador de una sentencia. Un borrador de una sentencia el valor jurídico que tiene 
es cero. Un borrador de la UDEF o un borrador de la UCO, pues, no tiene ningún 
tipo de valor jurídico. Bien.
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Y, finalmente, me ha preguntado usted por lo de los dos detectives. Aquí les rue-
go..., no le voy a contestar, porque estoy personado en el caso Método 3 y estoy bajo 
secreto profesional. Lo siento.

Y muchas gracias.

La presidenta

Molt bé. Entenc que no hi ha res que li hagi quedat pendent per contestar. Molt 
bé, doncs, continuem pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i té la pa-
raula la diputada Àngels Martínez Castells.

Àngels Martínez Castells

Sí, bona tarda. Senyor Fuster Fabra, jo crec que vostè ha vingut amb moltes pre-
caucions i cauteles, acompanyat del degà del Col·legi d’Advocats, que també salu-
dem i la gent que l’acompanya, i amb una llista molt gran de coses que vostè no pot 
parlar.

Bé, jo no ho sé si el que li preguntaré té a veure o no té a veure amb el que vostè 
diu, però, en qualsevol cas, sí que m’ha agradat que digués que hi havia periodistes 
(l’oradora es queda sense veu)... que feien molt bé la seva feina... Perdó...

La presidenta

Tranquil·la, diputada; begui aigua, i ja... Ho tenim present.

Àngels Martínez Castells

...que feien molt bé la seva feina. A poc a poc va tornant la veu. Un d’ells, per mi, 
no és ben bé de tribunals, però em sembla que és un gran professional, és el senyor 
Ernesto Ekaizer. El senyor Ernesto Ekaizer va estar aquí fa poc, la setmana passada, 
crec, i ens va presentar el senyor De Alfonso, que crec que vostè el coneix, com un 
drop names, és a dir, aquella persona que quan es troba amb una altra, per donar-se, 
d’alguna manera..., situar-se en bones condicions i saber, doncs, que l’altre el valora, 
deixa anar uns noms clau.

Bé, doncs, segurament..., no sé si vostè ho ha sentit o no ho ha sentit, perquè ha 
dit que passava d’informacions, de segons quines informacions, però, en l’entrevista 
gravada de manera fraudulenta entre el senyor Fernández Díaz i el senyor De Alfon-
so, un dels primers noms que va sortir, d’aquests noms que van caure, va ser el seu. 
Clar, i no va caure el seu nom com a advocat, com a professional, sinó precisament 
com aquestes persones clau que permeten situar, donar el mapa de la persona que 
està parlant. El senyor De Alfonso deia en concret, i ho va dir d’entrada, eh? «Jo es-
tic aquí, entre altres coses, perquè qui m’ha presentat i qui m’ha portat aquí és l’ad-
vocat Fuster Fabra, que coneixes i...» Molt bé, d’acord. 

Llavors, és amb relació a això. És a dir, vostè no dubto que té un gran..., que és 
un gran professional, no dubto..., a més a més ho sé, m’ho han dit companys seus 
–companys fins i tot de carrera, eh?, que el coneixen de quan vostè era estudiant–, 
que vostè és un gran professional. Però també és veritat que, això, tots arrosseguem 
una història, uns coneixements, i, en aquest cas concret, doncs, una significació que 
implica que el seu nom fos un dels primers que es deixessin caure. 

I, clar, jo pensava: si aleshores el senyor De Alfonso es va, per avalar-se a si ma-
teix, va deixar caure el seu nom, penso que això lliga amb el fet d’una mediació, 
que vostè va fer, i que crec que va sortir perfecta, en un dinar a La Camarga, no de 
Barcelona, sinó de la carretera de Colmenar Viejo, en la que va asseure els senyors 
Cierco amb els senyors..., els comissaris Pino i Martín Blas, i el que al cap de poc 
temps es va poder aconseguir un document –que crec que és clau en l’operació– que 
se’n diu, o que nosaltres també en diem, «operació Catalunya».

Llavors, jo li pregunto: vostè en aquest dinar feia d’advocat, o estava –era un di-
nar d’un cosí seu– fent de mitjancer, o estava...? Estava...?
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José M. Fuster Fabra

Perdoni, però no acabo d’entendre... M’ha preguntat vostè pel senyor De Alfon-
so, i després per un dinar.

Àngels Martínez Castells

Sí.

José M. Fuster Fabra 

I, llavors, exactament quina és la pregunta?

Àngels Martínez Castells

La pregunta és...

José M. Fuster Fabra

Sí.

Àngels Martínez Castells

...vostè és una persona important, que no és només un advocat –no és només un 
advocat–, és una persona que també té vida social, té relacions, i té actuacions, al 
marge del que jo crec que és el pur exercici de l’advocacia. Per exemple, crec que en 
aquests moments en què vostè convida al dinar del seu cosí els senyors Cierco i els 
posa en la mateixa taula, diríem, allò, la taula dels nens, no?, doncs, no eren nens, 
eren el senyor comisario Pino, el senyor Martín Blas, els germans Cierco i vostè, 
amb les seves senyores. I al cap de pocs dies d’haver passat això, doncs, els senyors 
Cierco obren el secret, diguem-ne, bancari i surten els primers comptes dels Pujol, 
que són absolutament certs i...

Si aquesta és una peça clau de l’operació Catalunya, i el senyor De Alfonso és 
una peça clau de l’operació Catalunya, i vostè és un dels primers noms que surt en 
aquest famós debat, bé, no debat, aquest encontre, aquesta trobada entre el senyor 
Fernández Díaz i el senyor De Alfonso, em pot dir vostè en condició de què estava 
en aquest dinar i va propiciar aquesta trobada?

José M. Fuster Fabra

Miri, a veure, jo estic aquí com a expert, m’han trucat com a expert i m’han 
trucat com a advocat, o sigui, a veure. Primer, el senyor De Alfonso; el senyor De 
Alfonso és amic meu des de fa moltíssims anys. A veure, miri, jo li contestaré per 
deferència...

Àngels Martínez Castells

Gràcies.

José M. Fuster Fabra

...però la veritat és que seran les úniques preguntes que contesti, una mique-
ta, així, entre cometes, «fora del meu plantejament» (l’orador riu), i espero deixar 
clares ja algunes coses.

Primer, el senyor De Alfonso és amic meu des de fa molts anys. El senyor Daniel 
de Alfonso, quan era magistrat, abans de ser director de l’Oficina Antifrau, quan era 
magistrat de la secció setena, nosaltres vam organitzar aquí uns cursos de policia 
fiscal i de blanqueig de capitals i tal i tal a la Universitat de Barcelona, i el senyor 
De Alfonso hi va participar, i eren uns cursos organitzats per un sindicat, al qual 
ell assessorava, que era el Sindicat Professional de la Policia. Llavors, jo, després 
d’aquests cursos, no he tingut mai cap relació de fora d’això ni de res, absolutament 
res. És possible que en aquests cursos ell va conèixer persones que estaven, com ell 
coneix moltíssima gent. Jo, personalment, soc amic d’ell? I tant que soc amic d’ell, sí 
que el conec. Home, ara ell està fora de Catalunya, ara ja, evidentment, no ens veiem 
massa, però sí que és un amic meu, sí, sí. Amic meu, sí, sí.

I després això del sopar, és que això (l’orador riu), miri, si hagués passat qualse-
vol cosa a aquest sopar...
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Àngels Martínez Castells

Sí.

José M. Fuster Fabra

...com es diu en castellà, digna de mención, li diria que estoy bajo secreto profesio
nal. Però, primer, que aquell sopar era un sopar d’un cosí meu, amb la qual cosa jo 
no vaig fer les taules.

Segona, a aquell sopar vam anar amb la meva dona, amb les dones dels altres, i 
hi havia l’altre senyor que estava..., no estaven els dos germans, només hi havia un 
germà i l’altre era un treballador del Banc de Madrid, al que jo no coneixia de res i 
que resultava que era amic d’altre company del despatx i tal i tal.

Va ser un sopar absolutament normal, davant meu no es va parlar de res. Si s’ha-
gués de qualsevol cosa i estic sota el secret professional, doncs, no, davant meu no 
es va parlar de res que tingués res a veure amb res de res. I a més estaven els meus 
tres fills petits de dotze, onze i nou anys tota l’estona apropant-se a la taula, veient, 
tal i tal i no sé què, no sé quants, amb la qual cosa, vaja, és que no té... No ho sé, sé 
que algú...

Jo no he llegit la història aquesta del sopar, però sí que un..., me la va comentar 
per telèfon i encara estava al·lucinant completament. De veritat que no va passar ab-
solutament res.

Si hagués passat qualsevol cosa, jo, miri, senyora, ho sento, amb tots els respec-
tes, però estic sota el secret de sumari. Però com que davant meu –davant meu– no 
va passar absolutament res, això.

I després també he llegit que es va apropar a la taula no sé quin senyor, no sé 
quin polític; miri, a aquella taula, els que s’apropaven tota l’estona només eren els 
meus tres fills que estaven donant la tabarra perquè se’n volien anar a casa, perquè 
s’avorrien a la boda, perquè era de nit.

O sigui, sincerament, després cadascú pot escriure el que vulgui, dir el que vul-
gui; a mi, la veritat, tant se me’n dona, però li puc assegurar, senyora, que no va pas-
sar absolutament res digno de destacarse, com es diu en castellà.

Gràcies, de tota manera, per la seva pregunta. 
I, dit això, jo el que sí demano és que em facin preguntes en qualitat d’expert i 

com a advocat, perquè no sé si interessen, però, vaja, eh?
Gràcies, gràcies de nou.

La presidenta

Entenc que li ha quedat alguna cosa per preguntar.

Àngels Martínez Castells

Volia saber quant temps tenia.

La presidenta

Molt breu.

Àngels Martínez Castells

Bé, doncs, molt ràpidament. Miri, jo, en qualitat d’expert, volia saber si vostè té 
una idea més o menys del que pot haver arribat a costar, en diners, l’operació Cata-
lunya, en qualitat d’expert. És a dir, més o menys vostè quant creu que això ens ha 
costat a tots plegats, per una banda.

Per altra banda, també en qualitat d’expert, d’expert en personalitats, creu que els 
senyors Cierco estan fent un doble joc?

I, finalment, té vostè idea de qui pot ser que posés el micro en el maletí del se-
nyor De Alfonso? En tindria moltes més, però amb aquestes tres, d’entrada, ja em 
conformaria.

Moltes gràcies.
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José M. Fuster Fabra

Miri, primer, no tinc ni idea del que és l’operació Catalunya. O sigui, jo estic per-
sonat al cas Púnica i ara ha sortit el caso Lezo, i si algú em diu que està la operación 
PP li diré: «Mire..., escolti..., en la operación Púnica hay una serie de personas que es-
tán imputadas por hechos concretos y determinados de los cuales yo defiendo alguno, 
ahora, esto no es la operación PP.» I si vostè em parla de l’operació PSOE... relacio-
nándolo con los ERE..., jo, que no estic en aquest cas, li diré: «Escolti, jo crec que el 
que hi ha és una sèrie de persones imputades per fets concrets i determinats» –ningú 
m’ha designat, no soc advocat d’aquest cas– «però són la operación PSOE». Jo no tinc 
ni idea de què és això de l’operació Catalunya. Si és un terme periodístic...

Escolti, miri, sí que li contestaré..., jo d’això de les operacions escolto a parlar 
tota la vida. Quan... Li repeteixo alguns casos que vaig estar, imagini’s. Quan era 
el cas de les escoltes de La Vanguardia era la operación..., porque la venta de una 
emisora a otra emisora, no sé qué, no sé cuántos, operación equis. Cuando..., quan 
vaig estar al cas GAL era una operació per tombar Felipe González, tal i tal, etcè-
tera. Quan vaig estar al cas de l’11-M..., recordi vostè les conspiracions que es van 
organitzar amb aquella història de l’11-M. Jo, particularment, vaig defensar tota la 
instrucció fins a les últimes conseqüències; la vaig defensar fins a les últimes con-
seqüències, i fins i tot va haver-hi un periodista molt conegut –molt conegut– que va 
dir que... por culpa mía no se había llegado a saber la verdad del 11-M. O sigui que, 
miri, jo..., conspiracions..., porto tota la vida veient conspiracions a tots els casos que 
he portat, amb la qual cosa, si aquí hi han conspiracions o operacions no ho sé, però 
jo no les conec, la veritat.

Els senyors Cierco? Els senyors Cierco han sigut clients meus i són amics meus, 
clients i amics, i els defensaré sempre perquè crec que amb ells s’ha fet una gran in-
justícia, i els defensaré ara ja personalment, evidentment, eh? Van ser clients meus 
però jo els defensaré personalment perquè crec que amb ells s’ha fet una grandíssi-
ma injustícia. I com que no he parlat amb ells no tinc ni idea de quina estratègia..., 
o sigui, no..., no estic a l’estratègia que ells porten ni hem parlat de l’estratègia que 
ells porten ni m’han explicat absolutament res. Sí que són amics meus i seguiran 
sent amics meus, i la seva mare és íntima amiga de la meva mare i els seus fills ín-
tims amics dels meus fills, i els considero unes persones que s’ha fet amb ells una 
injustícia tremenda.

I finalment, això del micro... Li puc assegurar que no en tinc ni idea (l’orador 
riu), la veritat, no en tinc ni la més remota idea. Ja m’agradaria saber-ho, ja, perquè, 
escolti, això de que es gravi a un ministre d’Interior dintre del despatx del ministre 
d’Interior..., jo, que soc un grandíssim defensor –i ho he demostrat a la vida pro-
fessionalment–, fins i tot defensant policies i guàrdies civils al País Basc a l’època 
més dura, com vostè comprendrà, assabentar-me que hi han gravacions al Minis-
teri d’Interior..., doncs, home, no és una cosa que se’m posés..., personalment..., a 
veure, quan dic «personalment» dic com a professional, eh?, després de pensar que 
hi ha gent que s’ha jugat la cara, hi ha gent que ha donat la vida..., el fill del Santos 
Santamaría, que està aquí..., va donar la vida per defensar-nos a tots nosaltres, que 
es puguin fer gravacions al despatx del ministre d’Interior... Què vol que li digui?

Gràcies, de tota manera, senyora. Moltes gràcies.

La presidenta

D’acord. Pel Grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula el diputat Sergio 
Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, abogado y com-
pañero Fuster Fabra; yo también soy abogado de profesión.

Quiero agradecerle en primer lugar su comparecencia y sobre todo el contexto 
en el que se ha movido, porque yo creo que es fundamental que las comisiones de 
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investigación se guíen por el rigor, y sobre todo cuando se pueden derivar respon-
sabilidades penales de las investigaciones que se realicen en el seno de la comisión 
con más rigor si cabe. Por tanto, usted aporta ese punto de rigor del que esta comi-
sión está careciendo. 

Y digo esto porque quiero hacer una valoración jurídico-política de lo que su-
pone la llamada «operación Cataluña». Usted incluso además ha hecho referencia 
a «así la nombran», pero yo voy a ser más atrevido que usted. Es la comisión que 
pretende, de alguna forma, poner sobre la mesa chismes y cotilleos, que podría 
ser incluso hasta gracioso, que podría ser hasta simpático. Pero, claro, cuando 
estamos hablando de vulneración de derechos fundamentales, y el derecho al se-
creto de las comunicaciones lo es, me parece que no cabe ningún tipo de humor 
al respecto.

Y, claro, cuando además esta operación política..., que eso sí que es una ope-
ración, esta Comisión de la Operación Cataluña se hace para tapar la comisión de 
«Junts pel Santi», pel Santi Vidal, y se la bloquea, evidentemente decir que en este 
Parlamento se puede hablar de todo y que este Parlamento se guía por las normas 
más puristas de la democracia deja mucho que desear. Y me parece que esto es im-
portante porque esta comisión se está convirtiendo en la comisión del sensaciona-
lismo, del amarillismo, del «difama, que algo queda». Y eso es especialmente grave 
cuando afecta al honor de las personas.

Digo esto porque, evidentemente, desde el punto de vista político esta comisión 
persigue una finalidad, no pretende esclarecer la verdad, en absoluto, lo que preten-
de es difundir, extender, en plan amarillista toda una serie, insisto, de chismes, de 
cotilleo, de maledicencias, que no persiguen otra cosa que ahondar en el victimismo 
nacionalista que necesita la creación de un enemigo exterior que justifique la opre-
sión del pueblo de Cataluña. Esa es la realidad política de esta comisión.

Y como, evidentemente, la mayoría de los grupos no comparten esta visión, es-
pero que por lo menos la ciudadanía que pueda estar siguiendo esta sesión alcance 
también a ver este otro enfoque que, en ningún caso, en esta comisión se está po-
niendo sobre la mesa.

Por tanto, teniendo en cuenta esa circunstancia, yo entiendo que el señor Fuster 
Fabra, salvaguardando y defendiendo y cumpliendo con el deber de confidenciali-
dad, no vaya a relevar o, mejor dicho, rebelar ningún dato que pueda lógicamente 
afectar fundamentalmente a las causas en las que está personado y, por tanto, salva-
guardando también además los derechos de las personas que puedan verse implica-
das en ese procedimiento.

Eso es importante que se sepa, porque también es verdad que en estas comisio-
nes de investigación lo primero que salta por la ventana es el derecho a la presunción 
de inocencia, y eso es gravísimo. Y ahí hay una responsabilidad política que el Par-
lament de Catalunya debe también asumir, porque ¿qué pasará o qué podría pasar 
con aquellas personas que vean ensuciado su buen nombre, si después se demuestra 
que esas personas no han contraído ningún tipo de responsabilidad. ¿Restañarán el 
daño causado? ¿Repararán el buen nombre y la reputación de esas personas? Ya les 
aseguro que no, que no será así. Por tanto, aquellas personas que están utilizando 
esta comisión como caballo de batalla de una operación política para ir contra el 
Partido Popular deberían ser lo suficientemente responsables y asumir las conse-
cuencias que se derivan de su actuación.

Por tanto, y dado que la presunción de inocencia es un derecho también funda-
mental, venido a menos gracias a la actuación de algunos grupos políticos en el Par-
lament de Catalunya, yo, en primer lugar le quería preguntar, en este caso al señor 
Fuster Fabra, precisamente, qué opina usted..., y le haré un par de preguntas, porque 
serán pocas, y a usted si le parece ya, a continuación, cuando acabe la intervención 
responde, ¿qué opina usted de ese solapamiento que se produce entre las comisiones 
de investigación y los procedimientos judiciales? ¿Hasta qué punto es prudente, es 
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sensato, es responsable que, mientras se están llevando a cabo investigaciones judi-
ciales, en las cuales las actuaciones en muchos casos están sometidas al secreto su-
marial, que una comisión de investigación interfiera o, de alguna forma, contamine 
esa investigación judicial.

Y, por otro lado –por otro lado–, me parece fundamental, el acoger alguna de las 
propuestas que ha hecho usted al finalizar su intervención, y que algunas en cierto 
modo están recogidas, por ejemplo, en la Ley orgánica del tribunal del jurado, en 
el artículo 42, en su apartado segundo ya se establece claramente la posibilidad de 
que el acusado se pueda sentar precisamente al lado de su defensor, para que esa co-
municación sea constante durante la tramitación de la causa. Por tanto, sería bueno 
que ese precepto que está contenido en el artículo 42, apartado segundo de la Ley 
orgánica del tribunal del jurado, pudiera ser extendido también al resto del ordena-
miento jurídico procesal.

Nada más. Se me ha acabado el tiempo, pero me gustaría que en lo que es más 
técnico jurídico usted nos pudiera dar una respuesta más detallada.

La presidenta

Gràcies, diputat. Doncs, perquè pugui contestar, el senyor Fuster té la paraula.

José M. Fuster Fabra

Sí, mire, precisamente, ya le digo, si yo..., como experto, podía haber excusado 
mi asistencia, y si he querido venir es porque lo que quiero es aportar mi experien-
cia en los tribunales para que se mejoren las cosas. Y ya se lo he dicho: es esa idea, 
es decir, oiga, vamos dentro de lo que cabe a desestigmatizar a las personas hasta 
que sean realmente condenadas. Es un ejemplo que ponía. En ningún sitio dice que 
el imputado no pueda estar al lado de su abogado y comentando las incidencias, y 
en ningún sitio dice que el imputado no pueda declarar el último una vez ya haya 
oído toda la prueba. Entonces, sabrá si le conviene acogerse al derecho a declarar, o 
le conviene no declarar o declarar lo que sea. Yo, por eso he querido venir, precisa-
mente para lanzar estas ideas.

Óiganme, y..., miren, aquí cada uno piensa diferente, cada uno pensamos dife-
rente. Yo, todo el mundo sabe cómo pienso, pero hay una cosa que todos somos: to-
dos somos catalanes, y todos queremos, cada uno con sus planteamientos, que Ca-
taluña vaya mejor. Oiga, y hemos sido impulsores en muchas cosas. Oiga, seamos 
impulsores de este tipo de cuestiones. ¿Por qué no asumimos nosotros la responsa-
bilidad de llevar adelante el impulso de una nueva Ley de enjuiciamiento criminal 
donde de una vez por todas nos equiparemos por ejemplo a Europa y se haga la ins-
trucción por los fiscales? Ya sé que no es el mejor momento de hablar de fiscales, 
lo sé. Me da igual, como yo no me rijo por criterios de oportunismo político sino 
puramente técnicos, óigame, en toda Europa instruyen los fiscales. Establezcamos la 
instrucción por los fiscales, junto con jueces de garantía, como pasa en toda Europa. 
Seamos nosotros los impulsores de esto.

Y respecto a lo otro que usted me decía, de las comisiones de investigación, es 
que lo que les digo: yo, sinceramente, veo poco práctico llamar a imputados a co-
misiones de investigación, porque se encontrarán con el dilema de tener que decir 
la verdad como testigos aquí, cuando realmente a ellos lo que les importa es salvar 
su verdad, que es la que van a tratar de defender delante del juez. En consecuencia, 
yo, sinceramente, no le veo mucho sentido. A lo mejor lo que habría que hacer sería 
reformar todo el tema de las comisiones de investigación, la tradición sajona de las 
comisiones de investigación, que funciona de una manera muy diferente, pero perso-
nas que están ya imputadas en procedimientos, cuando vengan aquí les van a contar 
sus argumentos de defensa, con toda seguridad.

Muchísimas gracias.
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La presidenta

Molt bé, gràcies. Doncs, ara, pel Grup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent, té la paraula la senyora Mireia Boya.

Mireia Boya e Busquet

Moltes gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, començo dient que no crec que un 
compareixent ens hagi de dir què preguntar-li i què no. A mi em sembla una falta de 
respecte cap a la companya Àngels Martínez. Si estem en una comissió d’investiga-
ció és per preguntar allò que considerem necessari i que tingui a veure amb el tema 
en qüestió de la comissió d’investigació. Dit això, bé, jo constato que pràcticament 
no li podem fer cap pregunta perquè vostè s’acull al seu secret professional, com és 
comprensible, però la primera pregunta que li faria és: ha vingut com a expert, po-
dria ser un testimoni?

José M. Fuster Fabra

Testimoni de què? (Pausa.) Si yo pudiese... Vostè crec que ara té una intervenció 
i em fa les preguntes? O com funciona això?

Mireia Boya e Busquet

Sí...

La presidenta

Com li he comentat abans, els grups parlamentaris tenen cinc minuts...

José M. Fuster Fabra

Sí...

La presidenta

...i poden escollir si fer tota una intervenció seguida...

José M. Fuster Fabra

Ah, d’acord –d’acord, d’acord–, perfecte –perfecte.

La presidenta

...o poden anar fent pregunta-resposta.

José M. Fuster Fabra

Perfecte.

Mireia Boya e Busquet

No sabia si li ho havia explicat.

La presidenta

Per tant, si pot anar contestant a la diputada, si us plau.

José M. Fuster Fabra

Perdoni, eh?, senyora, disculpi. Bé, si li he dit això a la seva companya, ho la-
mento, no era ni molt menys la meva intenció dir què es podia preguntar i què no 
es podia preguntar. Jo, el que sí que puc dir és el que puc respondre i el que no puc 
respondre, però no el que... Evidentment, vostès poden preguntar el que vulguin. No 
hay preguntas impertinentes sino respuestas absurdas.

Mireia Boya e Busquet

Vostè ha vingut com a expert...

José M. Fuster Fabra

Sí.

Mireia Boya e Busquet

Podria ser un testimoni de l’operació Catalunya, o de l’anomenada «operació 
Catalunya»?
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José M. Fuster Fabra

Home, si vostè m’explica què és l’operació Catalunya...

Mireia Boya e Busquet

Per nosaltres va molt més enllà dels darrers esdeveniments relacionats amb el 
dinar de la Camarga, Método 3..., la DAO, el Villarejo, el Pino, el Martín Blas, etcè-
tera. Operació Catalunya és tot aquella operació organitzada per l’Estat espanyol en 
contra de l’independentisme català, últimament, amb l’excusa de la corrupció, certa 
en molts dels casos.

Vostè va ser líder de Fuerza Joven als setanta, i es va presentar per Unión Nacio-
nal l’any 79, un partit falangista, el de Blas Piñar, encara n’és membre?

José M. Fuster Fabra

(L’orador riu.) Perdoni: l’any 70 jo tenia tretze anys.

Mireia Boya e Busquet

Setanta-nou.

José M. Fuster Fabra

Jo vaig néixer l’any 57.

Mireia Boya e Busquet

El 79.

José M. Fuster Fabra

Miri, li diré a vostè una cosa molt simpàtica. Permeti’m, eh? Aquest és un llibre 
meu que vaig escriure l’any 2013, i l’hi explicaré. «Las etiquetas. Siempre hay una 
tendencia a etiquetar a la gente, y lógicamente cuando adquieres cierta popularidad, 
la gente lo hace. Yo siempre me he divertido mucho con este asunto y he tenido 
alguna anécdota muy pintoresca con esto de las etiquetas. Un conocido periodista 
con quién he tenido mis más y mis menos dijo de mí una cosa, quizá con mala uva, 
pero a mí me hizo mucha gracia, y era que yo debía tener una especie de paranoia 
o esquizofrenia en el sentido de que yo era de extrema derecha en Barcelona y de 
extrema izquierda en Madrid. Eso me da pie a explicar que un día, hace muchos 
años, me llamó otro periodista, en aquella ocasión de un medio minoritario radical, 
diciendo que iba a publicar una información relativa a mi pasado derechista en la 
universidad.»

«Supongo que debió pensar que yo me iba a preocupar, pero le expliqué algunas 
anécdotas, algunas de las que salen en este libro, y le dije que si quería tener más 
información sobre mi vida o mi trabajo podía preguntar a periodistas especializados 
del área de tribunales de Barcelona, que me conocían perfectamente. Recuerdo que 
cité a Santiago Tarín, de La Vanguardia; a Jesús Albalat, de El Periódico; a Pere 
Ríos, de El País, a Carol Espona, de Televisión Española y a Zuloaga de La Razón. 
El hombre se quedó tan extrañado de mi absoluta despreocupación y de que todo el 
mundo conociera mi vida, que al final decidió no publicar nada.»

Es decir, mire usted, yo, cuando era joven, milité en el partido que milité, que se 
disolvió en el año 81. De hecho, incluso fui expulsado, porque, bueno..., por razones 
familiares, por una cuestión relacionada con la Ley del divorcio, y en el año 81..., 
cuando muchos de los que ahora son demócratas ejemplares estaban en ETA, esta-
ban en Terra Lliure... Éramos jóvenes. Cada uno estaba donde estaba.

De todos modos, me parece una pregunta muy interesante en mi condición de 
experto jurista.

Mireia Boya e Busquet

A la revista Fuerza Nueva, número 13, de l’any 81... (José M. Fuster Fabra riu.) 
Hi ha una carta seva insinuant pallisses a independentistes catalans. Se’n van fer? 
En té constància?
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José M. Fuster Fabra

Perdone, ¿qué me ha preguntado?

Mireia Boya e Busquet

No em descompti el temps, si us plau, presidenta, ja repeteixo exactament...

La presidenta

No li comptaré, ho pot tornar a repetir i no l’hi comptarem.

Mireia Boya e Busquet

A la revista Fuerza Nueva, número 13, de l’any 81, hi ha una carta seva on insi-
nua pallisses a independentistes catalans, als anys vuitanta.

José M. Fuster Fabra

¿Insinua paliza...?

Mireia Boya e Busquet

Se’n van realitzar. En té constància?

José M. Fuster Fabra

Però aquesta pregunta va «en sèrio»?

Mireia Boya e Busquet

Totalment.

José M. Fuster Fabra

Escolti, jo... Miri, mai he estat imputat en cap procediment per cap baralla, en 
cap circumstància. Miri, la veritat, a veure... Si vostè vol repassem la meva vida, que 
és molt entretinguda, eh?, que estem al 79... Quant ens queda? Ens queda encara una 
estona, però escolti, jo ja no vull contestar més de la meva vida perquè jo estic aquí 
com a advocat i com a expert i si vostè vol em fa preguntes com a advocat i com a 
expert i jo li contesto com a advocat i com a expert, i ja està. Però, escolti, una pre-
gunta aquí que va sortir a una revista en l’any 79, vaja...

Mireia Boya e Busquet

Molt bé. Si no vol contestar-me, ja li he explicat que per nosaltres l’operació Ca-
talunya va començar als anys setanta i als anys vuitanta, i per això li faig aquestes 
preguntes.

José M. Fuster Fabra

Ah...!

Mireia Boya e Busquet

Quina feina a l’Arevoc, l’Associació de reservistes militars voluntaris a Catalunya?

José M. Fuster Fabra

Ah, aquesta sí que m’agrada, miri! Aquesta sí que m’agrada. Efectivament, Es-
panya tenia un problema, i era que no existia el cos de reservistes, com sí que existia 
en altres països d’Europa i com existeixen a tot el món. A França, per exemple, hi 
ha molta tradició. Si han vist la pel·lícula americana de l’11-S, la persona que resca-
ta a una persona als edificis després de l’atemptat era un reservista. A Espanya no 
existien reservistes. Els reservistes..., no obstant, a l’OTAN hi ha un cos de reser-
vistes..., a l’OTAN. 

Va ser el ministre Bono el que va agafar, com es diu, el toro por los cuernos, i 
va dir: «No, hem de crear, a Espanya, també, les unitats de reservistes.» Com que 
a mi sempre m’ha agradat el tema militar, doncs, vaig veure la convocatòria i em 
vaig presentar. Vaig tindre la sort de poder entrar com a oficial. És difícil, eh?, en 
la meva promoció, com a oficials, érem més doctors que llicenciats, perquè et fan 
avaluar els mèrits civils, no?
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Me presenté, aprobé, y estuve quince días, quince días maravillosos, ya con cin-
cuenta y pico años en Campo Soto, en Cádiz, entrenándome, haciendo entrenamien-
to como reservista del ejército. Una vez esto hice mis prácticas en la Inspección 
General del Ejército, y ahora, entre una semana y un mes al año me incorporo a 
las fuerzas armadas, lo que constituye, en este momento, puedo decirle, junto a mi 
trabajo por las víctimas del terrorismo, el mayor honor de mi vida. Esto, defender 
policías, defender guardia civiles y defender víctimas del terrorismo, eso es lo que 
me da vida, junto a mi familia.

Mireia Boya e Busquet

Molt bé. Relacionat amb l’Arevoc: som els catalans uns colpistes? I, està disposat 
a agafar les armes si al setembre fem un referèndum?

José M. Fuster Fabra

¿Quién?

Mireia Boya e Busquet

Com a reservista.

José M. Fuster Fabra

¿Yo? ¿Que si yo estoy dispuesto a coger las armas?

Mireia Boya e Busquet

Vostè és un reservista militar voluntari...

José M. Fuster Fabra

Sí...

Mireia Boya e Busquet

...a Catalunya...

José M. Fuster Fabra

Sí...

Mireia Boya e Busquet

Li pregunto: som els catalans uns colpistes i l’Arevoc, on vostè forma...

José M. Fuster Fabra

Mire...

Mireia Boya e Busquet

...està disposat a agafar les armes?

José M. Fuster Fabra

La verdad es que está siendo un interrogatorio muy divertido. (L’orador riu.) 
Pero, vamos a ver, vuelvo a decirle, yo estoy aquí como experto jurista, y yo estoy 
aquí como abogado. No tengo..., le puedo asegurar a usted que no tengo ninguna 
intención de coger armas ni en septiembre ni en octubre ni en noviembre ni en di-
ciembre. Y, es más, yo le voy a decir una cosa: probablemente ni ustedes ni los que 
somos constitucionalistas sepamos cómo acabará esto. Seguramente no lo sabemos 
nadie, ni unos ni otros. Sí le puedo decir una cosa: estoy absolutamente convencido 
que esta situación en la que nos encontramos la perderá quién utilice la violencia. 
Se lo aseguro. La perderá quién utilice la violencia. Lo digo porque hay algunos que 
también han hecho insinuaciones a favor de la violencia. Quién utilice la...

Mire, hay una cosa de la que podemos estar orgullosos los catalanes, y yo saco 
pecho en Madrid. Aquí ha habido manifestaciones gigantescas del Once de Sep-
tiembre y no se ha roto un retrovisor. Aquí nos hemos manifestado, yo entre ellos, 
el 12 de Octubre, y no se ha roto un retrovisor. Esto, en esta situación, tiene muchí-
simo mérito. Mucho mérito por parte de todos, y felicitémonos todos y seamos muy 
cuidadosos cuando hablemos de la violencia.
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Mireia Boya e Busquet

Doncs, parlant de violència, i ja que Rodríguez Galindo va ser el seu testimoni 
de noces l’any 99, em pot descriure com funcionava el GAL... (José M. Fuster Fabra 
riu.) Com aconseguien els infiltrats, quins mètodes utilitzaven amb l’independentis-
me basc en aquella època i què va passar a Intxaurrondo?

José M. Fuster Fabra

Mire, oiga...

Mireia Boya e Busquet

Existeix el terrorisme d’Estat?

José M. Fuster Fabra

Le voy a decir a usted una cosa: como usted comprenderá, en el tema de Ro-
dríguez Galindo estoy bajo secreto profesional. De todos modos, yo defendí a una 
persona que detuvo a novecientos terroristas y desarticuló más de cien comandos, y 
que en el año 92, con la operación de Bidart, donde habían planeados atentados en 
Barcelona para los Juegos Olímpicos, en Sevilla para la Expo 92 y en Madrid, con 
motivo de la capitalidad cultural, gracias a la desarticulación de la cúpula de Bidart, 
tuvimos un año 92 en paz. Lo mínimo que se defendía..., lo mínimo que se merecía 
este señor, lo mínimo –lo mínimo– era el derecho de defensa, y lo defendí yo, sí, ¿y?

¿Alguna pregunta más?

Mireia Boya e Busquet

Sí. Encara em queda temps. Com a expert, vostè s’ha especialitzat en advocat 
defensor dels cossos policials, pot dir-me com funciona la unitat de policia paral·lela 
de l’operació Catalunya?

José M. Fuster Fabra

La unitat de policia...? I quina és la unitat de policia paral·lela?

Mireia Boya e Busquet

L’hi pregunto.

José M. Fuster Fabra

Pues, como desconozco que exista una unidad de policía paralela, difícilmente 
le puedo decir cómo funciona.

Mireia Boya e Busquet

Molt bé. Va fer vostè la distribució de les taules a la boda a la finca de La Ca-
marga de la que abans no ha contestat cap pregunta de les que ha fet la companya 
Àngels Martínez?

José M. Fuster Fabra

Mire, vamos a ver, yo no era el novio –yo no era el novio–, yo no la hice. Pero, 
mire, es que da igual, si lo hubiera hecho da exactamente igual, es que da exacta-
mente igual. Ahí no sucedió absolutamente nada.

Y le repito, mire, ya qué quiere que le diga. Vamos a hacer una cosa: hágame us-
ted la serie de preguntas que quiera, yo le cuento a usted mi vida, mi vida familiar, 
mi vida personal, las bodas, los bautizos, los banquetes, las comuniones, el Arevoc, 
el general Galindo, mezcle usted todo lo que quiera, ¿eh?, yo le contesto al final de 
lo que no esté bajo secreto profesional y esto ya..., qué quiere que le diga, un poco... 
Le recuerdo que estoy aquí como jurista y como experto.

Mireia Boya e Busquet

Molt bé. Però, hi insisteixo, jo crec que un compareixent no ha de dir a cap 
diputat com ha de fer les preguntes. Jo he triat aquesta manera i crec que puc fer-la 
servir.
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José M. Fuster Fabra

En ese caso, le ruego me disculpe.

Mireia Boya e Busquet

Com a expert: és normal que un fiscal no ordeni la transcripció completa d’unes 
gravacions en un procés judicial?

José M. Fuster Fabra

En un procedimiento judicial, si hay unas grabaciones... Normalmente el sistema 
que siguen en un procedimiento judicial cuando hay unas grabaciones es: la policía 
acostumbra a hacer una síntesis de las grabaciones; cuando una de las partes solicita 
y pide que se haga la transcripción completa..., en un procedimiento judicial, repi-
to, ¿eh? –en un procedimiento judicial–, una de las partes solicita que se realice la 
transcripción completa, esa transcripción completa se realiza. En un procedimiento 
judicial, ¿eh?

Mireia Boya e Busquet

En el que fa referència a l’operació Catalunya, doncs, el fiscal va decidir que 
aquesta transcripció completa no s’havia de fer. En tot cas, o sigui, el dubte és..., vos-
tè diu que no hi ha cas, no hi ha operació Catalunya perquè no hi ha cap imputat...

José M. Fuster Fabra

No, no, jo dic que jo no la conec. El que jo he dit és que jo no la conec. És que 
jo, ja li ho dic, jo en cada tema que he estat més o menys mediàtic hi han operacions 
darrera, sempre hi han operacions, tothom parla d’operacions, operacions, opera-
cions... Bé, si ja hi estic acostumat, eh?, des de l’època de les escoltes de La Van
guardia de les operacions que hi ha darrera dels casos. És que a mi, com a advocat, 
com vostè comprendrà, a mi m’interessen els meus clients.

Mireia Boya e Busquet

Deia que no hi ha cas perquè no hi ha imputats, i si no hi ha imputats és perquè 
no s’investiga. S’hauria d’investigar més?

José M. Fuster Fabra

Pero ¿el qué?

Mireia Boya e Busquet

Tot el que fa referència a la guerra bruta de l’Estat contra l’independentisme ca-
talà, que vostè n’és coneixedor, perquè coneix...

José M. Fuster Fabra

Hi han un seguit de casos... A veure...

Mireia Boya e Busquet

Jo crec que primer hauria d’acabar i després...

José M. Fuster Fabra

Ah; perdó, disculpi’m.

Mireia Boya e Busquet

Deia que vostè és un gran coneixedor dels cossos policials, fa d’advocat i s’ha 
especialitzat en ells, té relació amb l’entramat militar de l’Estat, i la pregunta és: 
s’hauria d’investigar més, també als cossos policials que han pres accions contra 
l’independentisme català d’una forma alegal?

José M. Fuster Fabra

A veure... Hi han un seguit de casos, en alguns dels quals jo estic personat, on 
hi han persones individuals amb imputacions individuals. Quan s’ha d’investigar un 
cos de seguretat, escolti’m, jo a la meva vida he defensat centenars de membres de 
cossos de seguretat que estan investigats per jutges o per fiscals, amb la qual cosa és 
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que no acabo d’entendre molt bé... A veure, si vostè... És que com que no acabo d’en-
tendre molt bé el que m’ha dit... Policies investigats? Home, porto defensant tren-
ta anys policies. Clar, quan defenso un policia és perquè hi ha una investigació. Hi 
han hagut moltíssims policies que s’han declarat com a imputats en procediments, 
molts d’ells absolts. He de dir que en trenta anys, pràcticament, cap policia que jo he 
defensat ha entrat a la presó, excepte casos molt concrets, alguns d’ells hem parlat 
anteriorment, no?

I jo el que tracto de fer és, quan m’encarreguen la defensa professional d’un po-
licia, fer-ho de la millor manera possible i de la millor manera que sé. I si hi ha un 
policia investigat i a mi em demana que el defensi jo el defensaré. I després el que hi 
ha són tot un seguit de casos on hi han persones individuals als qual s’apunta qües-
tions individuals, però amb la resta no sé què em vol dir.

Mireia Boya e Busquet

Bé, no passa res si no em vol contestar les preguntes. En tot cas, l’última.

José M. Fuster Fabra

L’última...

Mireia Boya e Busquet

Hi ha guerra bruta de l’Estat espanyol contra l’independentisme català?

José M. Fuster Fabra

La «red» bruta...? (Veus de fons.) Ah, «guerra bruta»? És que no sé què vol dir, 
això de «guerra bruta». Jo, fixi’s, si escolto parlar de la guerra bruta fa anys en mol-
tíssims casos i en moltíssimes circumstàncies i en moltíssimes coses... El que hi ha 
és, ho repeteixo, tot un seguit de casos i tot un seguit de circumstàncies.

I, miri, abans que sigui l’última pregunta, li vull explicar una cosa a vostè. Vull 
fer menció a un grandíssim advocat, que és amic seu. L’any 2008, un grup d’islamis-
tes van tractar de posar una bomba al metro de Barcelona. Aquell cas es van entrevis-
tar amb Baitullah Mehsud i va ser avortat per la Guàrdia Civil. Hi havia un ciutadà, 
que va ser el que va avisar, un dels islamistes, el que va avisar... Y le leo un trocito 
muy corto de mi libro: 

«Se trataba de un ciudadano absolutamente normal, como otros tantos de rasgos 
árabes que pasean por nuestra ciudad. Estaba tranquilo y sereno. Al llegar estaba 
allí también el abogado defensor de la mayor parte de los islamistas, Benet Salellas. 
Por cierto, quien inició la defensa fue el padre de Benet, Sebastià Salellas, que murió 
al final del procedimiento. Era un magnífico letrado, con el que siempre me encon-
tré en posiciones enfrentadas, pero del que debo reconocer su gran profesionalidad 
y cortesía. Por eso, cuando falleció Sebastià y Benet se hizo cargo de la defensa, en 
una de las vistas de apelación sobre la libertad de los imputados empecé mi alegato 
recordando a mi compañero Sebastià, de quien pese a la abrumadora distancia ideo-
lógica, guardo en todos los aspectos un excelente recuerdo, como excelente recuerdo 
guardo de la defensa que hizo Benet sobre los islamistas.»

Le puedo asegurar a usted una cosa: esto es la abogacía. Y le puedo asegurar 
que si algún día, en alguna comisión de investigación, se llamase a Benet Salellas 
por haber defendido a islamistas, intentando preguntarle con quién cenó, con quién 
comió, con quién desayunó, dónde estuvo o dónde dejó de estar, yo, si él me lo re-
quiere, estaría a su lado para defenderlo. Esto es ser abogado, señora.

Mireia Boya e Busquet

Bé, lliçons no em calen tantes, no soc advocada però, bé, tinc uns coneixements 
bàsics i crec que tothom té dret a la defensa. La pregunta no me l’ha contestat: hi ha 
guerra bruta de l’Estat espanyol contra l’independentisme català en aquest procés de 
canvi, de ruptura amb el règim monàrquic que acabarà amb un referèndum a finals 
de setembre d’aquest any?
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José M. Fuster Fabra

Com a advocat i com a expert li puc dir que no tinc ni la més remota idea.

Mireia Boya e Busquet

Moltes gràcies.

José M. Fuster Fabra

A vostè, senyora.

La presidenta

Continuem amb el Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula el diputat 
Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies per la vostra presència. De fet, l’havíem sol·licitat, fonamentalment, amb 
la intenció que ens donés informació respecte a un seguit de qüestions. I arran de la 
seva intervenció jo li demanaria per què creu que els germans Cierco han rebut un 
tracte injust. Vostè s’ha referit a que han patit, d’alguna manera, una injustícia pel 
que els està succeint. Expliqui’m exactament per què creu que han patit aquesta in-
justícia i quina justificació pot donar vostè que s’hagi produït això.

José M. Fuster Fabra

A veure, jo he estat personat al procediment del cas..., de l’operació Emperador, 
en primer lloc amb un representant..., un treballador de la BPA, encara que hi ha-
via, diguéssim, altres aspectes, no?, que afectaven les agendes i que es deia que si 
hi havia altres persones implicades, etcètera. Jo crec... Miri, jo li diré una cosa, jo 
crec que els germans Cierco es va aprofitar contra ells una nota injusta que va fer 
el FinCEN. De fet, el FinCEN va emetre una nota –vostès ho recordaran–, dient, 
doncs, una sèrie de qüestions que després el mateix FinCEN ha retirat. I això jo 
crec que és una opinió purament personal, eh? –purament personal, eh? Jo crec 
que això es va aprofitar per quedar-se un banc que no era, jo crec, penso, diferent 
als altres bancs andorrans, i un banc que funcionava molt bé a Espanya, que era el 
Banco Madrid.

Lluís Guinó i Subirós

Per tant, vostè considera que la intervenció del Banco de Madrid no té justifica-
ció, des d’un punt de vista estrictament legal?

José M. Fuster Fabra

Sincerament, no la conec a fons. O sigui, a veure, estic aquí com a expert jurista, 
amb la qual cosa he de ser molt curós com a expert jurista i conèixer totes les inci-
dències per les que es va produir aquesta intervenció, no? Però, en principi, sincera-
ment, com a idea general –com a idea general–, i també per la relació que tinc amb 
ells, jo crec que va ser una expropiació injusta, penso que va ser-ho... És una opinió, 
ho repeteixo, entengui’m, diguéssim...

Lluís Guinó i Subirós

De tota manera...

José M. Fuster Fabra

...sense conèixer molt a fons el tema, eh?

Lluís Guinó i Subirós

De tota manera, amb el que s’ha conegut, més enllà de que vostè no participa ac-
tivament en les xarxes socials, però sí que deu llegir els diaris, de les informacions 
que apareixen, més enllà d’això, creu il·legítim, per tant, que els germans Cierco pu-
guin sentir-se víctimes d’una operació d’intervenció del seu banc, simplement per-
què en un moment determinat no van voler donar la informació que la policia o part 
de la policia, o uns..., o unes persones, perquè vostè ha fet la distinció, o unes per-
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sones dins de la policia van demanant respecte a comptes bancaris del senyor Pujol, 
del senyor Junqueras, del senyor Trias...?

José M. Fuster Fabra

És que, a veure, jo d’això el que pugui saber m’he d’acollir al secret professio-
nal. El que pugui saber d’això, com vostè comprendrà, no puc contestar. El que jo 
pugui saber d’això... Escolti’m, que això no vol dir que sàpiga res transcendent, eh?, 
no m’entengui malament...

Lluís Guinó i Subirós

No, això ha sortit publicat, no...

José M. Fuster Fabra

...però el que jo pugui saber d’això..., estic sota secret professional.

Lluís Guinó i Subirós

No, vostè deia que ha defensat molts policies i que la majoria d’ells, quan han 
estat imputats, no han estat condemnats, i, per tant, vol dir que la seva feina ha estat 
exitosa, en la majoria de casos. Jo el que li pregunto és: en la seva condició d’expert, 
en la seva condició d’haver defensat membres de la policia, accions com revelacions 
de secret, falsos testimonis, falsificació d’informes, fer investigacions prospectives 
per trobar documents que si no es troben a més a més es creen de nou, com alguns 
dels informes de la UDEF que vostè mateix ha fet referència dient: «Els informes 
de la UDEF, si no porten el seu segell, no tenen el seu registre d’entrada, el seu re-
gistre de sortida, etcètera, no són fidedignes i, per tant, no mereixen cap mena de 
credibilitat.»

La meva pregunta és: el mètode que presumptament s’ha emprat en alguns ca-
sos per part del Cos Nacional de la Policia, casos molt concrets, hi insisteixo, per 
no estendre la sospita a tot el cos, evidentment, vostè no els defensaria, no tant des 
d’una perspectiva penal, sinó des d’un punt de vista conceptual. Falsificar informes 
per part d’una mateixa policia és un delicte. 

José M. Fuster Fabra

Sí, clar.

Lluís Guinó i Subirós

Fer investigacions prospectives prèvies sense tenir indicis de delicte també.

José M. Fuster Fabra

Sense indicis? Per descomptat.

Lluís Guinó i Subirós

Falsificar informes hem dit que també.

José M. Fuster Fabra

Per descomptat.

Lluís Guinó i Subirós

Fabricar-los, també.

José M. Fuster Fabra

Fabricar-los, sí, també. Ara, és el que li deia...

Lluís Guinó i Subirós

No, jo l’hi pregunto com a expert. No estic concretant, en general, fer això és un 
delicte.

José M. Fuster Fabra

Sí, sí, clar.
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Lluís Guinó i Subirós

Llavors, la meva pregunta és: com és que, si hi ha indicis suficients que s’han pro-
duït aquests delictes, i d’acord amb el 408 del Codi penal, com és que no s’han em-
près fins avui accions judicials respecte a aquesta qüestió?

José M. Fuster Fabra

Ah, no ho sé... Com és que no s’han pres? A mi ningú... és que, vaja...

Lluís Guinó i Subirós

No denunciar delictes és un delicte quan en tens coneixement. Així ho diu el 
Codi penal, el 408 diu això. 

José M. Fuster Fabra

Sí, especialment per als funcionaris.

Lluís Guinó i Subirós

L’omissió... I especialment per uns funcionaris. La meva pregunta és: tot i que 
vostè no coneix a fons el que..., les publicacions que s’han anat fent, el que és cert 
és que hi ha un seguit de fets que estan contrastadíssims. La meva pregunta és..., i 
parlem de dret penal, només...

José M. Fuster Fabra

Sí, sí...

Lluís Guinó i Subirós

És a dir, s’hauria d’aplicar el 408 del Codi penal perquè uns determinats funcio-
naris tenen coneixement que s’està produint un delicte o s’estan produint delictes i 
no es denuncien, no es prenen...? És aquesta...?

José M. Fuster Fabra

Ara l’he entès. No, a veure, és que si hi ha una persona que té coneixement que 
un funcionari ha comés un delicte, es pot anar al jutjat de guàrdia i denunciar-ho. 
O sigui, jo m’he vist en la tessitura, molt desagradable –molt desagradable–, en nom 
d’uns funcionaris, denunciar altres funcionaris. Jo m’he vist en aquesta tessitura. 
I, clar, si hi ha un indici que hi ha un funcionari que ha comés un delicte la via és 
anar al jutjat de guàrdia i denunciar-ho, però si no hi ha una denúncia o si no hi ha 
una investigació judicial... El que no es pot fer és una investigació per rumors pe-
riodístics: «Este me ha dicho..., que el otro fue..., que vino..., que le dijo..., que tal y 
que cual..., que no sé qué...»

Escolti, hi ha un fet i hi ha un indici; llavors, es pot anar al jutjat de guàrdia, i al 
jutjat de guàrdia el jutge de guàrdia dirà si s’ha admès, si no s’ha admès. Hi haurà 
un informe..., hi ha un tràmit... Jo em vaig veure una vegada, només una vegada a 
la meva vida... Jo, per principi, no m’agrada denunciar policies. Només una vegada 
en la meva vida em vaig veure en la tessitura que vaig tindre de denunciar uns poli-
cies en un cas molt greu en defensa, precisament, d’altres policies. O sigui, que als 
policies se’ls denuncia. Vaja, de fet, tots els policies que jo he defensat és perquè hi 
han hagut denúncies.

Lluís Guinó i Subirós

Un grup de policies que falsifiqui informes; que faci actuacions prospectives; 
que s’inventi aquests mateixos informes, el seu contingut; que falsifiqui tal vegada 
els informes; pot actuar sol dins l’àmbit estricte de la policia? No hi ha mecanismes 
interns a la policia que puguin evitar això? I la següent pregunta és: si no s’evita, 
creu que és necessària la connivència política perquè es pugui portar a terme això 
i no succeeixi res?

José M. Fuster Fabra

Però és que jo..., a veure...
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Lluís Guinó i Subirós

No li demano que em faci una visió tant penal com que em digui si realment 
aquesta actuació que li plantejo..., i, escolti, no dono per fet res, li estic fent un supò-
sit, si hi ha una actuació no adequada en l’àmbit de la policia...

José M. Fuster Fabra

Sí...

Lluís Guinó i Subirós

Internament es pot evitar?

José M. Fuster Fabra

Home: «Internament es pot evitar?» Internament, el que hi ha és un departament, 
que és el departament d’afers interns, que precisament és el que es dedica a investi-
gar quan la policia, quan un policia actua malament. El departament d’afers interns 
pot intervindre sempre que hi hagi alguna sospita que hi hagi algun policia implicat 
en algun procediment.

Lluís Guinó i Subirós

És el cas...

José M. Fuster Fabra

És..., o sigui, aquest és el mecanisme...

Lluís Guinó i Subirós

O seria el cas, presumptament.

José M. Fuster Fabra

...aquest és el mecanisme intern de la policia. Afers interns està capacitat sempre 
per intervindre quan hi ha la sospita de que hi ha un policia en un procediment con-
cret i determinat. És, diguéssim, el mecanisme intern de control. L’extern és el que 
jo li deia, la fiscalia i la judicatura.

Lluís Guinó i Subirós

Molt bé. Però, llavors, creu que hi ha d’haver connivència política perquè això 
no..., d’alguna manera, no es descobreixi o no es prenguin mesures? Hi ha d’haver 
una connivència política, un responsable polític que està al capdavant precisament 
de la policia, en aquest cas el ministre de l’Interior, i no puc ser més..., més discret.

José M. Fuster Fabra

Jo ja li he dit, ja li he dit abans (l’orador riu)..., jo vaig presentar querelles con-
tra dos directors generals de la Policia –contra dos directors generals de la Policia–, 
en nom d’un sindicat policial. O sigui que quan a mi algun policia..., en aquest cas 
eren sindicats perquè, clar, querellar-se contra el director general..., eren unes cir-
cumstàncies determinades, no? Quan un policia em diu que hi ha un polític que està 
actuant il·legalment i m’encarrega –perquè el director general era un polític– posar 
una denuncia, no em tallo un pèl. 

Però no només això, eh? Jo vaig signar una querella contra un fiscal general de 
l’Estat, ja li vaig dir, en nom de tots els sindicats policials. Va arribar al Tribunal 
Suprem i, al jutge que l’havia d’instruir, jo el vaig recusar. No vaig arribar a cap lloc, 
evidentment, però, escolti’m, jo, si hi ha un policia que hi ha un polític que li dona 
una ordre il·legal i m’ho diu, jo denunciaré al polític, i m’ho encarrega. Si hi ha un 
policia al que se li dona una ordre il·legal i m’encarrega que posi una denúncia con-
tra el polític, jo ho faré; com ho vaig fer abans amb el director general de la Policia 
Nacional, amb dos directors generals.

Lluís Guinó i Subirós

Vostè ha parlat..., són dues qüestions ja per acabar: vostè ha parlat del secret de 
sumari.
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José M. Fuster Fabra

Sí.

Lluís Guinó i Subirós

A un altre compareixent, que també va al·legar aquesta qüestió, li vaig preguntar 
què s’havia de fer, en aquest país, perquè es respecte el secret de sumari. 

José M. Fuster Fabra

Sí, senyor –sí, senyor.

Lluís Guinó i Subirós

Llavors, li demano expressament a vostè, com a expert, què s’ha de fer perquè es 
respecti el secret de sumari.

José M. Fuster Fabra

Miri, jo li diré una cosa; clar, aquí entrem sempre en un problema: quan parlen 
periodistes fan el mateix que fem els advocats també, diuen: «Es que es el secreto 
profesional.» Amb la qual cosa, el periodista està protegit pel secret professional. 
Quan parlen..., quan tu tractes d’esbrinar..., perquè, clar, a això només té accés qui 
té accés, eh? I els advocats no tenim accés, amb la qual cosa, nosaltres no podem 
filtrar res. I jo el que diré ara..., suposo que si ve un altre jurista em dirà que si m’he 
begut alguna cosa abans de vindre, però li diré una cosa: per mi, qualsevol procedi-
ment judicial sota secret de sumari que hi hagués una filtració, s’hauria de declarar 
la nul·litat per indefensió d’aquella part del procediment que sortís publicada; així 
de senzill. 

Oiga, ¿hay una filtración? La defensa no ha tenido acceso a ese documento; lue-
go, si la defensa no ha tenido acceso a ese documento, en ese momento se ha pro-
ducido una indefensión. No me diga usted que, después, cuando se abra el secreto 
de sumario, ya tendrá acceso porque el daño ya se ha producido. En consecuencia, 
cualquier cuestión que se filtre, que se declare la nulidad de lo que esté filtrado. Y ya 
veremos entonces quién se encarga de filtrar y quién no se encarga de filtrar cosas. 
Es una solución muy radical, ¿eh?

Lluís Guinó i Subirós

Si fos així, els darrers temps, la majoria de processos...

José M. Fuster Fabra

Pues, mire usted lo que le digo: es una solución muy radical, pero mi opinión es 
esta. Porque en el momento en el cual se produce la filtración –y su defensa no tie-
ne acceso a los medios de prueba–, se ha vulnerado el derecho de defensa. Y no me 
vale que se me diga después: «No, es que se abre después. Y cuando se abra, usted 
ya podrá defenderse.» No. Usted, el daño ya me lo ha hecho. 

Sé que lo que digo..., sé que hay..., a lo mejor, luego vienen otros comparecientes, 
que saben mucho más que yo, desde un punto de vista, a lo mejor, diferente al mío 
porque yo estoy cada día en los tribunales; estoy cada día apelando en los tribuna-
les y a lo mejor lo que digo es una barbaridad.... Digo, alguien piensa que es una 
barbaridad, pero yo lo establecería así: filtración bajo secreto de sumario y que la 
defensa no conoce, nulidad de esa prueba. Y ya verían ustedes como se acaban las 
filtraciones.

Lluís Guinó i Subirós

I una qüestió, per acabar, que té a veure amb una cosa que l’he vist especialment 
preocupat, que també ens hi té a nosaltres, que és que..., que segurament amb menys 
motiu que a vostè, eh?, en aquest cas, però que és que es pugui gravar en el despatx 
del ministre de l’Interior. Llavors, això, vostè com ho interpreta? Perquè un compa-
reixent ho va trobar molt i molt normal, com molt i molt habitual perquè formava 
part del sistema. És a dir, precisament, el sistema és tan pur..., diríem, el sistema és 
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tan pur que, fins i tot, al despatx del ministre de l’Interior es poden fer gravacions. 
Llavors, la seva opinió respecte a això, quina és?

José M. Fuster Fabra

Doncs, miri, respecte al que deia aquest compareixent, a mi em sembla que..., 
miri, és que, clar, imagini’s –Déu no vulgui, però si algun dia li passa jo m’oferei-
xo– que vostè un dia té un problema i em ve a veure al meu despatx. I vostè em 
diu: «Mira, José María, me ha pasado esto, ha sido esto, lo otro, lo de más aquí, lo 
de más allá.» Y hay un detective privado o un policía sin autorización judicial o un 
vecino que nos graba. ¿Se imagina usted lo que sería empezar a funcionar de esta 
manera, en este mundo? Perderíamos todo. Es decir..., y, claro, mi alarma es que si 
esto puede pasar en el despacho de un ministro del Interior, ¿quién me dice que el 
día de mañana, en mi despacho, no va a venir alguien y va a grabar una cosa y va 
a salir en un medio de comunicación lo que yo estoy hablando con mi cliente? Que 
puede ser usted –que puede ser usted– o que puede ser cualquiera.

¿Usted se imagina lo que significaría esto? Por eso digo que a mí me preocupa, 
me preocupa especialmente y me preocupa como abogado. Porque va a llegar un 
momento en el cual..., no sé, no sé dónde..., como decía mi abuela, perdone, no sé 
dónde iremos a parar.

Lluís Guinó i Subirós

I un darrer punt que és quasi un prec, eh? Miri, si nosaltres acabem..., tenim in-
dicis, realment, de que una part de la policia molt concreta, situada en un àmbit del 
departament..., del Ministeri de l’Interior ha comès determinats delictes, que, a més 
a més, ja estan contrastats des d’un punt de vista documental i amb unes escoltes 
telefòniques, si tots aquests indicis consten acreditats des d’una perspectiva docu-
mental –o fins i tot d’oïda–, vostè, com a advocat, ens portaria el cas de portar això 
a la fiscalia, si calgués? 

José M. Fuster Fabra

Hombre, depende contra quien fuera dirigido, porque a lo mejor hay algunos 
funcionarios policiales a los que yo he defendido.

Lluís Guinó i Subirós

Ah.

José M. Fuster Fabra

Entonces, si es algún funcionario policial al que yo he defendido, no. Ahora, 
con carácter general, vamos, como usted comprenderá, si me he querellado contra 
un fiscal general del Estado, desde luego... Mire, de mí se puede..., de mí se puede 
pensar lo que quiera, pero, oiga, yo estuve defendiendo a guardia civiles en el País 
Vasco –no ahora, en los años duros– y me he querellado contra un fiscal general del 
Estado. Y lo he repetido varias veces, con lo cual, yo, cortarme un pelo por quere-
llarme con alguien o por pelearme con alguien o por defender a alguien, ya le digo: 
hasta siendo un monárquico convencido, defendí a un mosso d’esquadra y conseguí 
el archivo de un procedimiento en el cual era un programa de televisión en el que se 
disparaba a la imagen del Rey.

A mí me importan las personas, me importan mis clientes y me importa que la 
gente confíe en mí. Y si algún día ustedes tienen un problema y confían en mí, pues, 
serán ustedes bienvenidos, por supuesto.

Lluís Guinó i Subirós

Bé, i que la policia treballi de forma transparent i neta. I seguint uns protocols, 
se suposa, més enllà de que vostè s’ofereixi...
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José M. Fuster Fabra

Sí. Lo que pasa es que, mire, a mí, en estos casos me ha tocado muchas veces 
estar al otro lado. Porque, claro, cuando yo he defendido a un policía, le acusaban de 
hacer actos ilegales y, en ese momento, tenemos que pensar que, oiga, si un violador, 
si un yihadista, si un delincuente..., un asesino, tiene derecho a defensa y todos es-
taremos de acuerdo en que tiene derecho a defensa, cualquier policía tiene también 
derecho a defensa. Y yo me he mojado..., y, repito, estoy muy orgulloso de haberme 
mojado siempre, defendiendo a policías. 

Lluís Guinó i Subirós

Però si vostè té coneixement de que s’ha comès un delicte flagrant, ho denun-
ciaria o no ho denunciaria?

José M. Fuster Fabra

Usted venga a mi despacho, me encarga usted el caso, hablaremos del precio y 
veremos contra quien va y lo estudiaremos todo. (L’orador riu.)

Lluís Guinó i Subirós

Ja està –ja està.

La presidenta

Veig que, a part de portar el seu llibre, també ens porta els seus serveis a la co-
missió. Diputat, pot acabar, si vol.

José M. Fuster Fabra

No, disculpe. No, perdone –perdone–, antes de que termine... (Veus de fons.)  
No, le pido disculpas por la ironía, era por poner un poco..., un poquito de sentido del 
humor, disculpe, ¿eh? (Veus de fons.)

Muchísimas gracias, señor. 

La presidenta

Molt bé.
Sembla que aquí acabem la..., els grups parlamentaris i les seves preguntes. Per 

tant, doncs, un altre cop, agrair-li que hagi vingut a la comissió d’investigació.
Fem una pausa de cinc minuts.

La sessió se suspèn a dos quarts de cinc de la tarda i un minut i es reprèn a tres quarts 

de cinc.

La presidenta

Molt bé. 

Compareixença de Josep Costa, politòleg i professor associat  
del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 
Pompeu Fabra

357-00508/11 

Continuem aquesta comissió d’investigació amb el punt número 2 de l’ordre del 
dia, que és la compareixença del senyor Josep Costa, politòleg i professor associat 
del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. 
Ell també està citat en aquesta comissió com a expert. I realment en aquesta oca-
sió és així, perquè no hi ha cap mena de lligam, però esperem que pugui ajudar els 
grups parlamentaris, doncs, a distingir una mica sobre procediments i sobre la bar-
reja de la política en tot això. 

Per tant, té, més o menys, un temps de deu minuts per a una intervenció inicial. 
És un màxim, per tant, no té per què gastar-los. Els diferents grups els aniran fent 

Fascicle segon
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preguntes, d’un a un, poden triar si fer-ho amb una intervenció conjunta o fer pre-
guntes que vostè podrà anar responent. D’acord? (Pausa.)

Doncs, moltíssimes gràcies, i li passo la paraula al senyor Josep Costa.

Josep Costa (politòleg i professor associat del Departament de Ciències 
Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra)

Molt bé. Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, bé, primer, 
agrair la citació. És un honor i una responsabilitat ser convidat aquí, a la seu de la 
sobirania popular, a comparèixer. I, bé, intentaré aportar tot el que pugui aportar 
modestament i contestar les preguntes que em facin. 

Bé, a mi se m’ha demanat que valori, diguéssim, les intervencions que s’estan 
investigant aquí, en aquesta comissió, des d’un punt de vista polític o jurídic, i, bé, 
així ho faré. Faré un petita introducció, unes tres parts, i després unes petites con-
clusions i m’oferiré per aclarir o ampliar el que considerin. 

Bé, des d’un punt de vista filosòfic –i em permetreu un petit apunt de la meva 
especialitat–, sempre diem que les persones naixem lliures i iguals en dignitat i en 
drets, i que, per tant, l’autoritat política, l’autoritat jurídica de l’Estat necessita d’una 
justificació, no? És a dir, l’exercir el poder unes persones sobre les altres és el que 
necessita de justificació. I sempre diem que l’Estat existeix per protegir els drets 
dels ciutadans i només són legítims..., és a dir, l’autoritat política, el poder polític, 
només és legítim en la mesura que respecta la dignitat humana, els interessos dels 
ciutadans i els seus drets. 

Per tant, diguéssim, una primera valoració és que qualsevol actuació que vulneri 
els interessos, els drets o la dignitat dels ciutadans soscava la legitimitat de l’Estat. 

L’Estat actua a través de funcionaris, no?, a través dels seus..., de les autoritats 
que el dirigeixen i els funcionaris que actuen en el seu nom. Els funcionaris, evi-
dentment, estan per servir el ciutadà, no per servir el poder, no?, estan, en definitiva, 
per protegir els drets dels ciutadans enfront del poder. 

I una altra cosa que jo crec que molt sovint no es té en compte és que les lliber-
tats i les proteccions legals que dona l’estat democràtic i liberal són generalment, o 
estan concebudes, per protegir els dissidents, per protegir les persones que no estan 
d’acord amb el poder, per protegir els delinqüents, fins i tot, no? Perquè per a les 
persones que estan conformes amb el règim polític, per a les persones que donen 
suport als governants no calen proteccions legals, eh? Les proteccions legals, els 
drets fonamentals són sobretot per a les persones que dissenteixen, d’alguna manera. 

I jo diria que la qualitat d’una democràcia no es defineix per com tracta els seus 
afectes o les persones que li donen suport, sinó que es defineix sobretot per com 
tracta els seus adversaris, per com tracta els dissidents, eh? I jo crec que en el fons 
la qualitat democràtica d’un estat es mesura sobretot per respectar i per donar la 
mateixa protecció a les persones que no són partidàries del règim polític, perquè en 
realitat, com deia, són els únics que la necessiten. 

Els funcionaris públics, en tant que són les persones mitjançant les quals actua 
l’Estat, han de ser millors, tenir una exigència ètica superior a la resta de ciutadans. 
Els funcionaris públics no són uns ciutadans més a l’hora d’actuar, inclús, en la seva 
vida privada. Hi ha una exigència moral i legal superior pel que fa al seu comporta-
ment. Per què? Perquè els nostres drets com a ciutadans són a les seves mans, eh? Hi 
ha moltes circumstàncies en què depèn de l’actuació voluntària o de l’actuació lliure 
d’un funcionari que els nostres drets tinguin protecció. Per tant, en certa manera, 
quan un funcionari vulnera els nostres drets, fa un doble incompliment, no?, fa un 
incompliment del seu deure de protegir-los i, a part, la vulneració en si.

En el cas, per exemple, del Codi penal hi ha una cita, tot i que és molt tarda-
na, curiosament, però molt –molt– significativa, per exemple, del Codi penal, que 
quan en la seva exposició de motius explica que la condició de funcionari o autori-
tat pública mai no pot ser un eximent o un atenuant de responsabilitat, sinó que és 
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un agreujant. És a dir, els delictes comesos per autoritats o funcionaris públics, per 
al Codi penal de l’any 95, són més greus. I n’hi ha multitud que són exclusius, que 
només els poden cometre els funcionaris. I això jo ho volia vincular amb aquesta, 
diguéssim, responsabilitat especial, amb aquest deure ètic i legal especial que tenen 
els funcionaris públics. 

De fet, hi ha un paràgraf de l’exposició de motius del Codi penal que ho explica, 
no? «De conformitat amb l’objectiu de tutela i respecte als drets fonamentals, s’han 
eliminat el règim de privilegi que fins ara havien gaudit les ingerències il·legítimes 
de funcionaris públics en l’àmbit dels drets i llibertats dels ciutadans. Per tant, es 
proposa que les detencions, entrades, escorcolls que duguin a terme una autoritat o 
funcionari, llevat dels casos permesos per la llei, es tractin com a formes agreujants 
dels delictes comuns, i en la resta són, diguéssim delictes especials o són delictes 
més greus.

Això és una cosa que en el Codi penal de la democràcia s’introdueix, que és va-
lorar especialment malament qualsevol conducta penal dels funcionaris, no?, com 
un agreujant el fet de cometre’l un funcionari.

Això també en el cas de les forces policials està en el Codi de conducta per a 
funcionaris encarregats de fer complir la llei, aprovat per l’Assemblea General de 
Nacions Unides, en la Resolució 34/169, de 17 de desembre de l’any 79, que diu 
que: «Els funcionaris encarregats de fer complir la llei compliran en tot moment els 
deures que els imposa la llei, servint la seva comunitat, protegint totes les persones 
contra actes il·legals en consonància amb l’alt grau de responsabilitat exigit per la 
seva professió.» I també es parla, diguéssim, o fa èmfasi, aquest codi de conducta, 
en l’especial deure de neutralitat i en l’especial prohibició de qualsevol conducta ar-
bitrària o discriminatòria que puguin fer els policies o els funcionaris encarregats 
de fer complir la llei.

En el fons, això té una explicació, que és la que deia abans, i que, diguéssim, 
podríem explicar en el sentit de que si l’Estat ha de garantir la nostra llibertat, real-
ment, les forces de seguretat, els policies i indirectament els jutges són els que tenen 
l’autoritat, legal i política, sobre la nostra llibertat, és a dir, són els únics que, legíti-
mament, poden privar-nos de llibertat o la poden restringir. I, des d’aquest punt de 
vista, entenc que és especialment repugnant i immoral que una força policial actuï 
de forma arbitrària o per raons espúries, no?, perquè té aquesta especial responsabi-
litat i aquest especial poder que només tenen ells damunt les nostres vides i damunt 
la nostra llibertat.

També hi ha un especial deure de neutralitat de tots els funcionaris públics en pro-
cessos electorals, a mi em sembla que aquí s’investiguen actuacions que han tingut 
lloc durant processos electorals i, en aquest sentit, aquests dies se n’ha parlat, i crec 
que ve al cas, el codi de bones pràctiques electorals de la Comissió de Venècia diu que  
l’aparell de l’estat ha de ser exquisidament neutral en un procés electoral. De fet, a la 
vigent Llei orgànica del règim electoral general s’hi troben diferents preceptes que 
regulen la intervenció de policies o d’altres agents de l’autoritat durant el procés elec-
toral. Per exemple, una qüestió que és especialment significativa és que magistrats, 
jutges i fiscals i militars i policies són absolutament inelegibles, no es poden pre-
sentar a les eleccions sense haver deixat la seva professió. Però no només això, sinó 
que en l’article 52, específicament, «es prohibeix a tot membre en actiu de les forces 
armades o dels cossos i forces de seguretat de l’estat, de les policies de les comuni-
tats autònomes o municipals, els jutges, magistrats i fiscals en actiu i els membres de 
les juntes electorals, difondre propaganda electoral o portar a terme altres activitats 
de campanya electoral». És a dir, hi ha un únic col·lectiu que té prohibit radicalment 
intervenir en qüestions de campanya electoral i són precisament jutges, magistrats, 
fiscals, policies i cossos armats o forces armades. És, de fet, en el Codi penal..., en la 
Llei electoral hi ha un delicte específic que castiga amb penes de presó la realització 
d’actes de campanya per part d’aquestes persones que ho tenen especialment prohi-
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bit. Per tant, diguéssim, sí que hi ha una consideració d’especial protecció i especial, 
diguéssim, prohibició d’intervenir en afers polítics a qualsevol funcionari, però molt 
especialment aquells que són de l’aparell, diguéssim, responsable de la seguretat de 
l’estat. I des d’aquest punt de vista crec que això s’ha de tenir en compte quan es va-
loren les actuacions que aquí s’investiguen.

Per anar acabant..., crec que se m’han acabat... Bé, jo crec que efectivament, di-
guéssim –i ara em posaré a la seva disposició per a les preguntes que considerin 
pertinents–, és bastant evident que s’han produït en totes les actuacions que aquí 
s’investiguen, gravíssimes vulneracions dels principis i normes que regeixen el com-
portament dels funcionaris públics i de l’aparell policial, en particular. I aquí s’hi 
detecta o s’hi intueix una actitud de, presumptament, tractar aquelles persones com 
puguin ser, diguéssim, en aquest cas, polítics catalans que s’han vist afectats per 
aquestes actuacions, com si no fossin mereixedors de la protecció de l’estat, no? És 
a dir, com si hi hagués una raó d’estat, no?, una defensa de l’estat que, diguéssim, 
pel fet de que puguin ser sospitosos de delictes o se’ls consideri sospitosos d’alguna 
deslleialtat especial cap a l’estat, tinguessin menys protecció de l’estat.

Jo crec que això efectivament va contra la mateixa filosofia que explicava abans, 
és a dir, l’estat realment ha de protegir els drets de tothom sense cap tipus de dis-
criminació i específicament les proteccions que existeixen, les garanties legals i els 
drets que es protegeixen, estan per protegir aquells que no gaudeixen ordinàriament 
del favor de l’estat, perquè si no, no farien falta.

Jo crec que això, les actuacions que aquí s’investiguen, són actuacions que, en 
general, en els països del nostre entorn, en la política comparada el que podem 
conèixer, serien susceptibles de fer caure un govern. Jo crec que ja en molts dels 
casos segur que algú ho acompanya, algun expert que hagi comparegut o que pu-
gui comparèixer ja ho explicarà, i hi ha molts de casos en què actuacions d’aquest 
tipus poden fer caure un govern sense cap tipus de problema. I jo crec que s’intueix 
o es presumeix que, pel fet de que aquestes actuacions s’han fet contra determinats 
grups polítics o determinades persones amb determinades idees, això ha tengut una 
condemna o una repulsa menys agreujada de la que mereix per part per part dels 
aparells de l’estat, que, en el fons, són els que han de perseguir tots aquests com-
portaments. De fet, en aquests codis de conducta internacionals que abans citava, 
diguéssim, un dels deures especials de les forces de seguretat és denunciar els com-
portaments il·legals dels seus companys, eh?, o desobeir qualsevol ordre il·legal que 
se’ls doni. Per tant, hi ha un tema també de la falta de persecució o la falta de de-
núncia efectiva de tots aquests comportaments, que crec que agreuja la situació, no?

Fins aquí la meva intervenció i a la seva disposició.

La presidenta

Molt bé. Moltes gràcies. Doncs, començaríem amb els diferents grups parla-
mentaris. En primer lloc, és el Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Matías 
Alonso.

Matías Alonso Ruiz

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyor Costa, per la seva aportació. 
Bé, tenim plena coincidència amb l’aproximació filosòfica al que han de ser la de-
fensa dels drets individuals dels drets i els interessos generals dels ciutadans i del 
respecte dels drets humans i de la dignitat humana per poder exercir el poder, per 
tant, diguem-ne que aquesta és una premissa de qualsevol poder, per descomptat, de 
tots els poders de l’estat, de tots els nivells del poder de l’estat, l’estat central, l’estat 
autonòmic i l’estat local, ha d’actuar amb aquesta premissa. I és veritat que l’acció 
administrativa de l’estat, a tots els nivells, també es fa, doncs, a través dels funciona-
ris, funcionaris que ara mateix estan també aquí, a Catalunya, al bell mig del debat 
polític, no?, perquè fins i tot hem sentit, doncs, això, el que hem dit de que l’obligació 
que tenen els funcionaris de respectar la llei o de tenir la seva actuació conforme a la 
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llei de no estar obligats a obeir en els casos de que hi hagin ordres en contra d’aques-
ta llei, doncs, en alguns moments ha semblat, per part d’algun polític en exercici, en 
aquest mateix Parlament i en aquesta comunitat autònoma, doncs, que això no estava 
del tot clar, no?

És veritat que la llei és, diguem-ne, la garantia, el respecte de la llei, la garantia que 
té el dèbil davant del poder omnímode, o aparentment omnímode, que pot tenir un es-
tat, no? Per tant, la protecció dels ciutadans en front el poder es basa en la llei, jo no 
estic del tot d’acord de que les lleis estiguin només per protegir els dissidents, només 
per protegir els que estan en contra del sistema establert, jo crec que no, que també 
estan protegits legalment la resta dels ciutadans i, per tant, també aquells que puguin 
estar d’acord més o menys amb els governs, perquè jo crec que tots hem de ser bene-
ficiaris d’aquesta protecció de la llei, no?

Totalment d’acord amb el deure de neutralitat de policies i de funcionaris. Pre-
cisament el nostre grup ho ha vingut reclamant també en aquest Parlament reitera-
dament i ho reclama allà on estem. I tanmateix, com reclamem..., també reclamem, 
doncs, que els polítics, en el seu exercici, doncs, no es puguin considerar per damunt 
de la llei, perquè és una obligació no només dels funcionaris, sinó dels polítics en 
l’exercici de les seves funcions jurisdiccionals, de les seves funcions dins de l’Admi-
nistració pública, de tenir un respecte escrupolós per la llei. Per tant, no només han 
de ser neutrals, no només han de ser curosos amb la legalitat vigent els funcionaris, 
en aquest cas estaríem parlant dels funcionaris policials, sinó també els propis po-
lítics.

Bé, ens ha parlat de la neutralitat davant dels processos electorals, tenim alguna 
mostra de manca de neutralitat en algun procés que finalment es converteix en elec-
toral, no sabem fins a quin punt serà així, però, en tot cas, sí que és veritat que si tot 
el que s’està parlant, el que s’està publicant, al final, té, doncs, un suport probatori, el  
que cal és que actuï l’estat de dret i, per tant, que actuï la jurisdicció corresponent, 
en aquest cas, hauria de ser el poder judicial el que entrés a fons en aquesta qües-
tió, que no sé si aquesta serà la conclusió o no final d’aquesta comissió d’investiga-
ció. Però, en tot cas, ara mateix, doncs, estem encara massa, des del nostre punt de 
vista, amb les intuïcions, amb les aparences i sí que és veritat que s’han publicat 
moltes informacions. El que no sabem és si estan relacionades unes amb les altres, 
tal com s’està escrivint o com s’està relatant. I, en tot cas –i aquesta seria potser la 
pregunta que li faria–, si creu que l’estat de dret, l’estat democràtic i de dret té o 
no les eines suficients per si, efectivament, aquestes aparences, aquestes intuïcions 
que podem tenir ara mateix i que estan publicades, encara no estan provades, al-
menys no em consta que hi hagi unes proves irrefutables, més enllà de converses 
que, efectivament, estan gravades i que no sabem fins a quin punt poden tenir un 
grau de veracitat suficient, doncs, si l’estat de dret té o no les eines necessàries per 
poder-los reconduir.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Doncs, ara, podria respondre el senyor Josep Costa.

Josep Costa

Sí; moltes gràcies, senyor diputat. Jo no tinc dubtes que l’estat de dret té eines 
de poder reconduir això, no?, sobretot complint amb el que deia abans dels codis de 
conducta, i les normatives dels mateixos cossos policials. La preocupació ve de que, 
bé, és cert que de moment tenim moltes, diguéssim, denúncies, tenim indicis, i te-
nim això; no hi ha res encara provat en seu judicial. Evidentment, a aquesta comissió 
entenc jo que s’està tractant d’aclarir aquests fets, i que, per tant, diguéssim, les con-
clusions a les quals pugui arribar necessitaran elements de valoració del que s’hagi 
pogut demostrar.
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Però, des d’aquest punt de vista, la meva aportació és en certa manera hipotètica, 
no?, és a dir, si aquests fets es demostren, la valoració que se n’hauria de fer seria 
la següent.

I jo crec que el que es troba a faltar és la diligència en investigar això. Jo crec 
que..., i això és especialment preocupant, no?, pel que dèiem de que ja els mateixos 
codis de conducta de les forces policials ja obliguen les persones que formen part 
d’aquestos cossos que tinguin coneixement d’aquestos fets a denunciar-los ells ma-
teixos, directament sense esperar cap ordre superior ni d’això.

Bé, ha sortit, em sembla que per algunes de les compareixences que s’han fet en 
aquesta comissió, alguna de les persones que està, diguéssim, acusada d’alguna ma-
nera de conductes irregulars, de moment sabem que han tengut certes condecora-
cions i honors en el moment de retirar-se o de finalitzar els seus serveis, i, en canvi, 
no es coneix cap mesura disciplinària. De fet, en la mateixa Llei de forces i cossos de 
seguretat de l’Estat, es preveuen les vulneracions dels deures especials de neutralitat 
i de no ingerència política com a faltes molt greus, no?, ja no els delictes que puguin 
suposar, sinó com a conductes que disciplinàriament han de ser perseguides. De fet, 
en aquests casos, com que és especialment sensible el tema de que el funcionari es 
pugui desviar de les seues obligacions, que jo hi afegiria –el senyor diputat ha dit 
«l’obligació especial de respectar la llei»–, i jo voldria afegir també l’article 1 del 
Codi de conducta de Nacions Unides, «l’especial obligació de servir la comunitat», 
no només de respectar la llei, que són evidentment, s’entén, compatibles aquests dos 
motius d’actuació.

Jo crec que quan l’estat no persegueix aquestes actuacions, no les investiga a 
fons, està faltant al deure que té amb els ciutadans d’actuar, diguéssim, fiduciària-
ment, no?, d’actuar en el seu interès, en el seu benefici, i, per tant, només fer totes les 
actuacions que vagin en el seu benefici, en la protecció dels seus drets.

Jo crec que, d’alguna manera, si no hi ha voluntat, eh?, i de moment se sospita, 
és a dir, si hi ha tots aquests fets que s’han demostrat, no hi ha l’evident voluntat de 
perseguir-ho amb totes les conseqüències, realment també seria un fet molt greu, 
un agreujant per a totes aquestes conductes, si l’Estat, si les institucions en el seu 
conjunt, estan en certa manera donant cobertura o emparant aquesta vulneració de 
drets deliberada d’uns funcionaris públics que tenen un especial deure de neutralitat 
i de respecte de totes les creences i de totes les idees, i amb especial incidència en 
períodes electorals, i en el cas de càrrecs públics, no?

Per tant, sí que l’estat de dret té les eines; el que de moment no es veu és que es-
tigui responent, que l’estigui fent servir. Jo és el que... Jo crec que eines n’hi sobren, 
des del punt de vista dels procediments disciplinaris dins de les mateixes forces de 
seguretat, des del, diguéssim, el poder judicial, la fiscalia, hi ha tot de mecanismes 
que poden donar lloc..., les comissions parlamentàries, evidentment, i el que es tro-
ba a faltar és una especial diligència, perquè jo crec que no és..., pel que deia abans, 
perquè això no és un delicte qualsevol, si s’han comès delictes, és un delicte més 
greu que els delictes comuns, perquè estan faltant, diguéssim, els funcionaris pú-
blics, quan estan perseguint o estan atacant els drets de persones, estan incomplint 
el seu deure de neutralitat, estan incomplint el seu deure de servei i a més estan co-
metent un delicte. Per tant, estan fent la doble falta.

I no excusa en res el fet de que s’estiguin perseguint activitats presumptament 
delictives. Evidentment, en tot això s’estan perseguint o s’estan investigant sembla 
ser, delictes o presumptes delictes de les persones que han patit tots aquests com-
portaments.

Jo havia buscat dos articles del Codi penal que em serveixen per il·lustrar el que 
vull dir. Són l’article 535 i l’article 536. Diu: «L’autoritat, el funcionari que, sense 
haver-hi causa per delicte, intercepti comunicacions o faci determinades intercepta-
cions de comunicacions postals, telegràfiques, etcètera» –diguéssim– «amb violació 
de les garanties incorre en una pena d’especial gravetat.» I el delicte existeix tant si 
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hi ha causa per delicte, com si no hi ha causa per delicte, és a dir, el delicte és igual-
ment greu si s’està perseguint un delicte que si no s’està perseguint cap delicte. El 
funcionari té un especial deure de respectar les garanties procedimentals, i, per tant, 
el delicte és igual de greu si persegueix un delinqüent que si persegueix un innocent. 
Això és el que crec que s’ha de tenir en compte, no?

No sé si he contestat en bona mesura al que se’m demanava.
Gràcies.

Matías Alonso Ruiz

Només una puntualització molt breu, que és amb relació a la funció d’aquesta 
comissió d’investigació, o qualsevol altra. No som un òrgan judicial, per tant, estem 
investigant si hi han responsabilitats polítiques, quin abast poden tenir, la qual cosa 
no vol dir que no hi puguin haver conclusions que apuntin a la possible comissió 
de delictes, en aquest cas, doncs, sí que potser aquestes conclusions, doncs, haurien 
d’elevar-se al poder corresponent, no?

Només això. Gràcies.

Josep Costa

Gràcies.

La presidenta

Molt bé. Continuem pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, donat que 
el PSC no està participant en aquesta comissió d’investigació, i li dono la paraula a 
la diputada Àngels Martínez Castells.

Àngels Martínez Castells

Moltes gràcies, presidenta. Senyor Costa, benvingut. Dir-li que he repassat les 
coses que vostè..., els articles que vostè ha anat publicant darrerament i m’ha agra-
dat de manera especial que vostè doni una mirada privilegiada a la filosofia del dret 
abans d’entrar en altres desenvolupaments legals, perquè crec que ens trobem amb 
un d’aquests casos en què cal reivindicar precisament els fonaments mateixos del 
que és el dret i del que és la llei. 

I amb relació a això, i agraint-li la bona feina a més a més que fa de divulgació 
a la premsa, per exemple, em centraria en un dels seus articles que es diu el dret..., 
o que porta per títol «El dret a impedir la secessió». És un article, d’alguna manera 
contradictori, i vostè ja també parla en el mateix article de la paradoxa que conté. 
I m’agradaria que vostè expliqués o ampliés el dret a impedir la secessió, si d’algu-
na manera representa també el dret, o podria representar també, encara que després 
vostè ho matisa molt a l’article, el dret a impedir el dret a decidir, és a dir, el dret 
d’autodeterminació.

Vostè parla en el desenvolupament de l’article que en els casos en què hi ha 
aquests conflictes hi ha un espai per a la política i la geopolítica. I una de les pregun-
tes –jo les hi faré totes seguides, pràcticament– és si en aquest espai que hi ha per 
a la política i la geopolítica, què és el que passa, des del punt de vista de la filosofia 
del dret, fins i tot més enllà del dret constitucional, què és el que passa quan alguna 
de les parts es nega a entrar en la política, i aleshores canvia la política per una sèrie 
d’argúcies, d’instruments o de males pràctiques, com s’han començat a veure ja en 
aquesta comissió.

Entenent, per tant, d’entrada, que aquest dret a decidir també pot voler dir en el 
dret de l’autodeterminació que s’opta per una perspectiva, per exemple, federal, però 
que això, en cap cas, ha d’anar en detriment d’una situació d’igualtat entre els pobles 
i les nacions d’un estat que no es reconeix com a plurinacional, però que, en canvi, 
ho és. I el fet de que ho sigui i no es reconegui ja, d’alguna manera, atempta contra 
els drets fonamentals de cada una de les comunitats que hi habiten.
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Vostè en aquest article parla de que un estat, raonablement demòcrata, ha de tro-
bar, per entendre’ns, aquest espai per a la política i la geopolítica, no?, i, per tant, se 
suposa que per al diàleg.

I voldria preguntar-li: quines són les condicions perquè un estat sigui «raona-
blement demòcrata»? Creu que l’Estat espanyol és raonablement demòcrata? I que 
consti que jo no soc partidària de la secessió, però, en canvi, sí que ferma partidà-
ria del dret d’autodeterminació. I, aleshores, penso que un estat que em nega el dret 
d’autodeterminar-me és un estat que no és raonablement demòcrata.

I, per acabar, un exemple –per acabar aquesta primera intervenció, no sé si aca-
baré o no el temps–, una mostra que em sembla escandalosa, però terriblement grà-
fica. Quan va venir aquí el senyor Ekaizer va demanar una pissarra i a la pissarra va 
dibuixar un diagrama on es veien els diferents, diguem-ne, estadis o caus o nius del 
Ministeri de l’Interior i dels DAO i de les oficines d’assumptes interns, etcètera. I al 
final, va acabar posant l’Oficina Antifrau, que depèn del Parlament de Catalunya, en 
aquest entramat. Clar, jo no entenia si és que era un robatori d’una institució catala-
na que es posava al ministeri, o hi havia ja una tal deturpació de la política que ja, 
d’alguna manera, ens era igual –perquè tampoc vaig veure moltes cares de sorpresa 
per part de la gent que estava a la comissió– que l’Oficina Antifrau fos una espècie 
de cèl·lula de contraespionatge dependent del Ministeri de l’Interior, i, per tant, del 
senyor Fernández Díaz, o Villarejo, Martín Blas, etcètera.

Bé, és amb relació a tot això. Vostè creu que hi ha una possibilitat, agafant-nos 
o desenvolupant la filosofia del dret, i entenent el dret constitucional d’una manera 
igualitària dels nostres temps, per tant, amb un grau de civilització que se suposa 
desenvolupat i en un estat més democràtic que el que sembla que es pugui exercir 
el dret d’autodeterminació i no rebre com a contesta, en comptes de política i diàleg 
trames com aquestes i robatoris com aquest?

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Doncs, ara pot contestar el senyor Josep Costa.

Josep Costa

Gràcies, senyora presidenta. Gràcies, senyora diputada, per la intervenció, les 
preguntes. Em va molt bé que hagi citat aquest article, que ja té més d’un any i mig, 
crec, però que conserva certa actualitat, si no és que n’ha guanyat. I, efectivament, 
jo crec que la paradoxa aquesta que vostè citava ve del següent, i aquí diré una altra 
cita que abans no m’ha donat temps, però que la volia fer.

S’ha discutit molt..., per exemple, vostè ha citat el dret a l’autodeterminació, i s’ha 
discutit molt sobre l’aplicació del dret d’autodeterminació fora del context colonial i 
el fet que el dret d’autodeterminació, evidentment, pel que jo conec, és un dret uni-
versal de tots els pobles, sense perjudici que les formes d’exercici siguin diferents, 
no? Però s’ha discutit molt, això del fet colonial i tot, i sempre se cita una resolució, 
que és la 26/25, de l’any 70, que després s’ha actualitzat amb la 50/6, de l’any 95 
en el cinquantè aniversari de les Nacions Unides, que parla, diguéssim, una mica, 
de la unitat política i la integritat dels estats i de com això es relaciona amb el dret 
d’autodeterminació. 

I una de les coses que a mi m’agrada citar és que s’ha d’entendre que no hi ha 
perjudici cap a la integritat o la unitat política dels estats..., diu: «dels estats que es 
condueixin de conformitat amb el principi d’igualtat de drets i de lliure determina-
ció dels pobles i estiguin, per tant, dotats d’un govern que representi la totalitat del 
seu poble pertanyent al territori, sense distinció de cap tipus».

Jo crec que, en el fons, això és el mateix que ja hem vingut parlant, no?, és a dir, 
l’especial deure de l’autoritat estatal de tractar tots els ciutadans de manera igual i de 
desterrar qualsevol tipus de comportament arbitrari. És a dir, el dret internacional, 
quan parla de la unitat dels estats, l’està condicionant que respectin l’autodetermi-
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nació dels pobles i que tractin la seua població sense cap tipus de discriminació o 
distinció. Per tant, clar, aquí és allà on entren el que es coneix com «les teories de la 
causa justa», no?, i molts filòsofs i juristes defensen que només és admissible una au-
todeterminació reforçada, una secessió, quan hi ha una vulneració davant d’aquestos 
principis d’igualtat i quan hi ha un tracte discriminatori o una vulneració de drets 
humans dels membres d’un grup, del grup que se vol independitzar.

Per tant, diguéssim, la paradoxa és tan senzilla com: «si vostè diu que jo no tinc 
dret a l’autodeterminació o a la secessió i vostè per impedir-ho el que fa és vulne-
rar-ne els meus drets, aleshores vostè m’està donant la raó que jo no tenia»; aquesta 
és la paradoxa, no? Clar, això, bé, vostès, il·lustres diputats, decidiran cadascú se-
gons la seva tendència si això és el que està passant o no, però, diguéssim, es podria 
considerar que aquí s’està produint o s’està perseguint el moviment independentista 
amb uns mitjans..., d’unes formes que el que fan és donar-li arguments de legitimi-
tat des d’un punt de vista de la filosofia política però també del dret internacional.

És a dir, si algú pot demostrar que l’Estat no tracta els independentistes o els 
partidaris del dret a decidir o els partidaris de l’autodeterminació de Catalunya com 
a ciutadans lliures i iguals en peu d’igualtat amb els altres, això és un problema de 
legitimitat greu per a l’Estat; és un problema de..., és un problema que jo crec que 
es basa en un error que entranya molts de perills, i jo crec que l’he vist o s’intueix ja 
amb actuacions que fan institucions de l’Estat o inclús en jurisprudència del Tribu-
nal Constitucional, que és com si la defensa de la Constitució o la defensa de l’Estat 
pogués justificar la restricció dels drets que haurien d’estar a la base de la seva legi-
timitat, i això realment..., bé, hi haurà altres filosofies que diran que es pot restringir 
els drets dels ciutadans per defensar l’autoritat i l’estat de dret, però no es pot mai 
oblidar això, que..., és a dir que no tenim, com a mínim des de la filosofia política i 
la filosofia del dret, cap altre fonament per justificar l’autoritat de l’estat i la legitimi-
tat de l’estat que no sigui el seu servei a la comunitat i als interessos dels ciutadans, 
i això vol dir un respecte exquisit del principi democràtic.

Jo, el..., potser algunes persones, diguéssim, d’aquesta comissió o que ens se-
gueixen ja em deuen haver sentit a dir que el referent en aquest sentit seria la Cort 
Suprema del Canadà, quan sempre diu que el principi democràtic és el principi bàsic 
de la legitimitat dels estats en peu d’igualtat amb els altres principis: estat de dret; 
en el cas del Canadà, del federalisme; el respecte per les minories... Però que, clar, 
quan hi ha una demanda democràtica no es pot desatendre perquè aleshores es posa 
en entredit la legitimitat que sustenta el sistema de Govern, no? 

Tenen una frase molt contundent que és quan diu que un sistema de Govern no 
es pot basar en les lleis, que necessita de la legitimitat i que, per tant, aquesta legiti-
mitat és la que dona el principi democràtic. I si la gent, que és en el fons la titular de 
la sobirania, vol exercir un dret o vol defensar un programa polític que no està d’en-
trada previst en el marc legal o que les institucions no el reconeixen, que el que s’ha 
de fer és fer els canvis que siguin necessaris perquè aquestos drets es puguin exercir, 
perquè el que no pot sostenir-se és que les demandes democràticament expressades 
de la gent, simplement perquè l’ordenament legal del moment no ho preveu, s’han 
d’ignorar. Això posaria en contradicció totalment els fonaments mateixos de l’Estat, 
de l’autoritat de l’Estat.

L’Estat raonablement democràtic, que em demana, jo..., l’Estat espanyol és un 
estat raonablement democràtic en general; té una constitució que, diguéssim, reco-
neix els mateixos drets que les altres constitucions del nostre entorn; té una apel·la-
ció directa als tractats internacionals en matèria de drets humans, a la Declaració 
universal dels drets humans; per tant, reconeix tots els drets que reconeixen la resta 
d’estats.

El problema, jo crec, es dona quan, diguéssim, es tracta una demanda que no té 
cabuda en l’ordenament legal i que no se li dona sortida, no?, es crea un xoc entre 
les demandes populars i el marc legal, i aquí és allà on un estat pot ser democràtic o 
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raonablement democràtic el 99 per cent, però si en un fet que és d’especial transcen-
dència no dona una sortida democràtica, no és menys important, eh? És a dir..., jo 
no soc metge, però si tenim un problema mèdic al cervell no ens serveix de res que 
totes les altres parts del cos funcionin perfectament, no sé si m’explic. És a dir, si en 
aquest cas un estat té un problema democràtic en un àmbit específic, no ens serveix 
de res que en tota la resta sigui perfectament democràtic, no ens compensa això, no?

I, per tant, jo crec que realment s’està donant aquesta paradoxa que dèiem abans, 
que les formes que s’intueixen..., que s’han començat a fer servir o que s’intueix que 
es poden fer servir o s’adverteix o s’amenaça que es poden fer servir per aturar l’exer-
cici del dret a decidir o del dret a l’autodeterminació realment posen en entredit els 
fonaments de la legitimitat de l’Estat. I, per tant, és molt difícil justificar aquesta 
via; és molt difícil de dir que tot s’hi val per aturar la independència, una mica pel 
que deia abans, l’argument de que els independentistes tenen menys drets o tenen 
menys..., l’Estat té menys obligació de respectar els seus drets, és una perillosa acti-
tud que s’entreveu en moltes actuacions de l’Estat. És com dir: «Com vostè no està 
d’acord amb aquesta Constitució, no té dret a reclamar-ne empara.» Eh? Jo, alguna 
vegada..., això m’ho han dit a mi, eh? «Vostè què fa reclamant els seus drets constitu-
cionals si vostè no està d’acord amb la Constitució vigent?»

És a dir, això és molt perillós, perquè realment per això deia abans que els drets 
humans..., i el senyor diputat que ha intervingut abans m’ha fet una precisió, jo crec 
que no he dit que els drets i les proteccions legals siguin només per als dissidents, 
volia dir que tenen especial sentit per als dissidents, perquè els que estan còmodes 
en el sistema no necessiten exercir aquestes proteccions legals i aquestos drets. No 
vol dir que no els tinguin, els tenen, evidentment, amb el mateix..., això, sinó que, 
diguéssim, és especialment sensible la protecció legal dels dissidents o dels delin-
qüents, és a dir, els drets dels detinguts són per a tothom, però només són importants 
per als detinguts. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Té alguna altra qüestió o no?

Àngels Martínez Castells

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven
ció de l’oradora.) ...moltíssimes gràcies. 

La presidenta

D’acord. Pel Grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula el diputat Sergio 
Santamaría.

Sergio Santamaría Santigosa

Sí; gracias, presidenta. Agradecerle al señor Costa su intervención; una interven-
ción de la cual este diputado no..., no va a someterle, lógicamente, a un tercer grado, 
porque usted viene como experto y, por tanto, no se trata tanto de, creo, mecanismo 
pregunta/respuesta, sino de valorar el conjunto de su intervención, en la que eviden-
temente puede haber alguna pregunta más o menos explícita.

Vaya por delante que, compartiendo el sentido de su primera palabra, de su intro-
ducción, yo creo que está bien que pasemos de las musas al teatro. Quiero decir que 
más allá de teorizar..., que está muy bien, ¿eh?, y yo, como jurista, evidentemente, y 
con formación en filosofía del derecho, entiendo que es interesante que se haga pe-
dagogía de la cuestión, pero después también hay que tocar con los pies en el suelo. 

Entonces, teniendo en cuenta que usted incluso ha introducido el calificativo de 
que España es un estado razonablemente democrático..., bueno, parece como que no 
cumplamos esos estándares. Y haré referencia en la segunda parte de mi intervención, 
porque creo que también ha sido bien traído por usted, a la Comisión de Venecia, de 
la que tanto se habla últimamente.
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Pero, claro, yo..., del conjunto de su intervención, lo que parece que usted trasla-
da es que en España funciona poco menos que el derecho penal del enemigo. Aquel 
término que acuñó en los años ochenta el jurista alemán Günther Jakobs, ¿no?, que 
hay poco menos que persecución al disidente. Claro, eso no sostiene o no soporta 
un análisis sesudo, riguroso, de la cuestión. Puede formar parte de la filosofía, como 
ensayo, como tratado, como inspiración, pero cuando se trata de confrontarlo con la 
realidad ya le digo que cualquier parecido es pura coincidencia.

Lo digo porque usted, además creo que con buen criterio, ha traído a colación 
artículos del Código penal que se refieren a la comisión de delitos..., la presunta co-
misión de delitos llevada a cabo por funcionarios públicos que afectan a derechos 
fundamentales de las personas: el derecho al secreto de las comunicaciones, el de-
recho al honor, el derecho de defensa... Digo yo que, por ejemplo, si usted comparte 
conmigo, que creo que lo compartirá, que probablemente el exministro de Interior 
fue víctima de una interceptación de sus comunicaciones, acto seguido le arrogará la 
condición de víctima, ¿o no? Me parece que es importante. Lo digo porque si no en-
tramos, como digo, en el juego de la teoría, de una visión general, que, insisto, como 
contenido de una comunicación sobre la cuestión puede parecer interesante, pero 
aquí estamos hablando ya de cuestiones más serias, de responsabilidades tangibles...

Y, claro, esto es lo que a mí de alguna forma me preocupa, porque si monta-
mos todo este tinglado en base a evidencias, en base a declaraciones más o menos 
sacadas de contexto, en base a intervenciones que se hacen con mucho boato, con 
pizarras y demás elementos para atraer la atención de la concurrencia, si jugamos 
a montar una película, es probable que haya gente de buena fe, efectivamente, que 
al final se la crea. Pero eso tiene que estar, como digo, asentado en criterios de ri-
gor desde el punto de vista jurídico. Lo que no se puede es criminalizar por siste-
ma cuando no hay ni siquiera una instrucción judicial que haya concluido que en la 
cuestión que nos ocupa haya indicios sólidos de delito. Son solo informaciones pe-
riodísticas, y como tal yo creo que deben tratarse con la debida distancia. 

Y digo esto porque después usted ha entrado en un terreno que a mí me parece 
también muy interesante, cuando se habla precisamente de que toda esta mal llama-
da operación Cataluña forma parte de una operación de persecución del indepen-
dentismo. Y, claro, usted ha hecho, como digo, referencia a la Comisión de Vene-
cia. Bien, la Comisión de Venecia dice muchas cosas. Y dice, por ejemplo, que los 
referéndums de secesión no se contemplan en la mayoría de los estados europeos y 
que esa omisión no contradice estándares internacionales –Opinión sobre Monte-
negro 2005. Me parece interesante también esa mención a lo que dice la Comisión 
de Venecia. 

Como también dice la Comisión de Venecia, haciendo también suya la opinión 
de la Corte Suprema de Canadá del año 98 a la que usted se ha referido, que resulta 
propia de exigir una mayoría clara en un referéndum de independencia, porque en 
un orden constitucional la democracia significa más que la regla de la mayoría. Fíje-
se, ¿eh?, fíjese: cuando aquí estamos hablando de una cuestión que lo que genera es 
división importante en la ciudadanía. Lo digo porque cuando se hacen esas reclama-
ciones a opiniones contrastadas y de organismos internacionales o de países que han 
experimentado una experiencia en ese sentido, hombre, lo suyo es, en fin, no coger 
solo el rábano por las hojas, sino abordar la cuestión en plenitud. 

Lo digo porque también me ha llamado la atención que usted es ensayista y que 
recientemente, ¿no?, publicó, creo que ha dicho hace un año y medio, ese ensayo de 
O secesión o secesión –lo mismo que «referéndum o referéndum»– que realmente, 
claro, pone en tela de juicio una correcta concepción del estado de derecho, que pasa 
por el respeto al principio de legalidad democrática, en el ámbito, además, de una 
constitución como la española, que es esencialmente democrática, como muchas 
–como muchas– del resto del occidente europeo. 
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Y, claro, precisamente ese concepto del que usted creo que no vendrá a discutir 
en profundidad, también es acogido por la Comisión de Venecia, una comisión que 
se llama Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, ese es su au-
téntico nombre, y que dice que resulta fundamental preservar tanto la legitimidad 
política como la jurídica –como la jurídica, repito– de cualquier referéndum, de los 
de secesión en particular, y fundamentalmente por la extraordinaria relevancia que 
tiene para la comunidad política. 

Fíjese que –de qué forma tan sintética, pero al mismo tiempo condensada y cargada 
de valor– lo que está diciendo, que creo que usted pone en tela de juicio, es que la legiti-
midad política es indisociable de la legitimidad jurídica. Me gustaría que hiciera alguna 
reflexión al respecto, porque aquí los grupos que defienden la secesión están pasando 
por alto la legitimidad jurídica de un estado que les ampara, que no persigue al disiden-
te. Aquí no se persigue a nadie por ideas políticas, y a mí me gustaría que eso quedara 
claro, ¿eh?, aquí actúan los tribunales de justicia cuando un político, que además tiene 
un plus de responsabilidad, porque tiene que dar ejemplo, desobedece las resoluciones 
judiciales. 

Fíjese qué matiz, ¿eh?, porque adulterar el debate hablando de persecución po-
lítica cuando en el fondo lo único que se castiga y se reprime son ilícitos penales, 
cometidos en este caso –voy acabando, presidenta– por el expresidente de la Ge-
neralitat de Cataluña y demás compañeros mártires, pues, evidentemente, claro. 
Claro que sí. Y usted no creo que debiera decir, en correcto sentido, stricto sensu, 
que realmente a esas personas se las persigue por pensar cómo piensan. No. A esas 
personas se las ha inhabilitado por incumplir resoluciones judiciales, por alterar el 
normal funcionamiento del estado de derecho, es que esa es la clave de bóveda de 
este Parlamento de Cataluña, que no es soberano, que es autónomo, también, ¿eh?, 
porque eso es lo que dice el Estatuto de autonomía de Cataluña, porque eso es lo que 
dice la Constitución española. 

Y todo lo que no sea eso es saltarse las reglas a la torera. Y evidentemente yo 
creo que más allá, insisto, del enfoque que se le quiera dar a una discusión en el te-
rreno político, después las normas se cumplen, porque si no, evidentemente esto no 
será un estado social ni democrático de derecho. Y yo creo que eso es fundamental. 
Hay que hacer pedagogía, todos, pero, insisto, desde la máxima objetividad posible; 
escuchando al que piensa diferente, por supuesto, respetando sus ideas, por supues-
to, pero también respetando el sistema constitucional, porque eso es un progreso, 
eso es un logro, precisamente, de las democracias occidentales. 

Y en Cataluña el populismo separatista lo que está poniendo en riesgo es ese lo-
gro. Y a mí me parece que esto es fundamental que la ciudadanía también lo tenga 
presente, si no queremos, al final, pues, en fin, salir todos perjudicados.

Nada más. Muchísimas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat, perquè realment feia una mica d’estona que se li havia acabat el 
temps. Pot contestar el senyor Josep Costa.

Josep Costa

Bé, gràcies. Senyor diputat, un parell d’interpel·lacions que crec que m’ha fet di-
rectament. Evidentment, dependrà de les proves que apareguin el que es pugui dir 
si s’ha fet una operació contra l’independentisme o no, i tot això és el que s’està in-
vestigant. Jo no tinc conclusions sobre això. Jo tinc, si de cas, elements de valoració 
per a les conclusions que en el seu dia s’hagin de fer. 

Que diu que no s’està aplicant un dret penal de l’enemic. Jo no ho he afirmat, 
però hi ha il·lustres catedràtics de dret penal que així ho afirmen, vull dir, que és 
una opinió que segurament es pot defensar des de la llibertat de càtedra, des de la 
llibertat d’expressió. 
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Em comentava la qüestió del ministre de l’Interior, que ha estat víctima de la 
intercepció de comunicacions seves, això és una altra de les coses que s’està inves-
tigant, el... Clar, aquí sempre hi entra la qüestió de com s’han fet les gravacions, si 
són lícites o són il·lícites, i el contingut d’aquestes, eh?, i el valor probatori que pu-
guin tenir, que vostè, com a lletrat, segurament en podríem discutir molt. I estaríem 
bàsicament d’acord en quin és el valor que puguin tenir unes gravacions. 

És clar, el problema de tot això, i és una altra de les valoracions que jo volia fer, 
és que sembla ser que tot això, que totes aquestes operacions irregulars que s’inves-
tiguen, encara no totes demostrades, les sabem per un cert desgavell o una certa si-
tuació de denúncies i rancúnies mútues entre funcionaris de policia, és a dir, que hi 
ha uns certs sectors que estan enfrontats entre ells i que a resultes d’això s’ha acabat 
sabent tot el que ha passat, no? Perquè uns han gravat, els altres han filtrat. Clar, 
això també és un altre element a tenir en compte.

I jo..., em pareix especialment lamentable que tot això no s’hagi sabut per vies 
ordinàries perquè han funcionat els mecanismes de control, no? És a dir, aquesta 
pregunta que moltes vegades es fa, no?: qui vigila el vigilant? I aquí no s’ha vist en 
totes aquestes qüestions que hagi funcionat el sistema de contrapesos, no?, el siste-
ma de controls. Aquí sembla que això si ha sortit a la llum pública és per baralles 
internes que hi ha entre els implicats, però no perquè hagi funcionat una investiga-
ció raonable. 

I, per tant, és un element de preocupació el fet de que tot això hagi passat i no 
s’hagi descobert pels procediments habituals. I aquí, potser, una de les preguntes 
que em feien al principi també seria rellevant, no?, és a dir, que sí que l’estat de dret 
té mecanismes per perseguir aquestes coses i per descobrir-les, però en aquest cas 
no han funcionat. Perquè això s’ha sabut de forma casual, o s’ha sabut perquè hi ha 
hagut un altre enfrontament que ha derivat en filtracions i en renúncies, amenaces i 
tot tipus d’encara més irregularitats, no? 

Per tant, sí, el ministre pot haver estat –jo no ho sé– víctima d’unes gravacions 
il·legals. I això no canviaria el fet de que, si també es pogués demostrar que realment 
va estar implicat en donar ordres de fer actuacions d’aquest tipus, les dues coses se-
rien certes, i serien les dues coses condemnables. 

I jo crec que, pel que deia abans, la infracció, en aquest cas, seria més greu, no?, 
pel que deia abans que el deure de neutralitat i d’objectivitat de les autoritats respec-
te dels ciutadans és el doble d’important que els seus propis drets. I el mateix..., no?, 
si aquí se’ns planteja l’honor del ministre, eh?, un polític sempre té un dret a l’honor 
una miqueta més limitat que els ciutadans normals i corrents, això no és contro-
vertit. Per tant, sí que hi pot haver, no?, en la seva condició de polític tindria menys 
protecció del seu honor i de la seva intimitat, com a personatge públic té menys dret 
a l’honor i menys dret a la intimitat que els ciutadans normals, i com a autoritat po-
lítica té un plus de responsabilitat i d’exigència legal, pel que fa a respectar els drets 
de tots els ciutadans. Per tant, supòs que es podria posar en la balança.

Bé, tot el que deia, que si hi ha una intervenció judicial. Jo, en principi, els judicis 
que he fet i les qüestions que he plantejat s’han d’entendre que jo venc aquí a donar 
unes idees o unes reflexions, diguéssim, per enriquir, se suposa, unes conclusions 
que encara estan per fer. I, per tant, les conclusions sobre els fets encara no són de-
finitives. Per tant, entengui’s les meves reflexions en un sentit hipotètic, si es vol.

El que em deia dels conflictes que es deriven de la legalitat i la democràcia, jo 
crec que ningú discuteix –ningú discuteix– que el problema que hi ha a Catalunya, 
que és el fet de que una majoria parlamentària ha estat elegida de forma, diguéssim, 
transparent, de forma clara, de forma amb..., seguint tots els procediments demo-
cràtics i legals per fer una cosa que no està, a dia d’avui, prevista en el marc legal. 
Per tant, què hem de fer, quan la gent vota una cosa que el marc legal no la permet? 
Hem de decidir –hem de decidir– que la voluntat de la ciutadania expressada a les 
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urnes no té valor? O hem d’adaptar el marc legal per fer possible allò que la ciuta-
dania ha votat? 

Clar, perquè és molt perillós. Jo –jo– realment crec que seria un gravíssim er-
ror deduir que pot un tribunal constitucional declarar inconstitucionals els resultats 
d’unes eleccions, que no..., que és inconstitucional complir el programa, i que qui ho 
vulgui fer està cometent un delicte de desobediència. Clar, això és un problema per 
a un sistema democràtic i per a un estat de dret. 

Per tant, quan s’esdevé un conflicte d’aquests, el que recomana la prudència i el 
sentit comú és canviar el marc legal per fer possibles les aspiracions de la gent i per 
sotmetre, diguéssim, als procediments de reforma legals, els canvis necessaris per-
què es pugui implementar el que la gent ha votat. 

Qualsevol altra cosa és un problema greu per a un sistema democràtic, pel que 
dèiem que abans havia dit la Cort Suprema del Canadà, que un sistema de govern no 
s’aguanta només amb lleis, que necessita de la legitimitat democràtica. Si perd, un 
sistema de govern, un estat de dret, perd la legitimitat democràtica, té un greu pro-
blema. I, això, acceptant, d’entrada, com no pot ser d’una altra manera, que sempre 
és millor respectar els procediments legals i sempre és millor donar veu a la ciutada-
nia, i sempre és millor implementar la voluntat i el programa polític dels ciutadans de  
forma pactada, de forma negociada i de forma, diguéssim, compatible amb l’estat 
de dret. 

Què passa? Jo crec que, vostè em tornava a citar la Cort Suprema del Canadà, la 
Cort Suprema del Canadà diu que quan s’expressa una voluntat democràtica inequí-
voca d’operar canvis en el sistema constitucional, s’esdevé una obligació de negociar 
per fer-los possibles. I que l’incompliment d’aquesta obligació de negociar de bona 
fe té unes conseqüències per a la legitimitat de l’Estat i té unes conseqüències per a 
la legitimitat de totes les postures que estan contraposades. Per tant, sí, l’obligació 
de respectar els procediments legals, i sí l’obligació de respectar o de negociar per 
a totes les parts. 

Clar, el problema que no tenim solució és què passa quan no s’atén una demanda 
popular, què passa quan no es dona sortida, dins del marc legal, a reivindicacions 
legítimes, a reivindicacions majoritàries de la societat. Jo crec que aquí, abans s’ha 
comentat, la demanda del referèndum té una majoria claríssima en aquest Parla-
ment, molt més enllà dels independentistes; i en la societat catalana encara més, 
perquè hi ha votants que no voten forces partidàries del referèndum que mostren el 
seu suport.

Per tant, què...? Se li ha de donar alguna sortida, quan hi ha una demanda po-
pular, això és el que diu la Cort Suprema del Canadà, que com que un sistema de 
govern no es pot aguantar només amb lleis, si ja hi ha un mandat democràtic clar 
reivindicant l’expressió de la demanda d’un referèndum o qualsevol altra cosa, en 
aquest cas també podria ser directament de la independència, si es pogués fer un re-
ferèndum, això s’ha d’atendre i se li ha de donar una sortida. I, efectivament, si no, 
el que es fa és contraposar legitimitat legal i legitimitat democràtica. I, efectivament, 
per principi i filosòficament, mai no hauríem de contraposar la legitimitat jurídica 
i la legitimitat popular, la legitimitat democràtica i la legitimitat de l’estat de dret. 
Però això qui ho fa? Qui fa demandes de canvi o qui les nega? És una pregunta legí-
tima, no? És a dir, quan s’ha dit que es crea un conflicte, que es pot crear un conflic-
te, de divisió i de confrontació política, qui és que crea aquest conflicte de divisió i 
confrontació política? Permetre el referèndum o prohibir-lo? És a dir, la pregunta jo 
crec que és obvia. És a dir, qui...?

Això, també, en les teories de la secessió i en les teories..., i en els estudis sobre 
l’autodeterminació..., també s’ha estudiat molt. Es diu: «És que els moviments inde-
pendentistes són els que provoquen inestabilitat i violència, i provoquen tot tipus de 
problemes. Per tant, això de l’independentisme s’ha de combatre.» Però també hi ha 
molts estudis i moltes persones respectables que diuen que el que crea aquests pro-
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blemes i aquests conflictes i aquesta potencial violència no és l’independentisme, és 
la repressió de l’independentisme, és la prohibició de l’autodeterminació.

Hi ha un informe que va fer l’expert independent per un ordre internacional just, 
el senyor De Zayas, a l’Assemblea General de les Nacions Unides, que diu, preci-
sament, això, que diu que els problemes de violència i els problemes de conflictes 
polítics entre pobles i causats per les demandes d’autodeterminació que deriven de 
la prohibició o del fet d’impedir l’expressió d’aquestes demandes, no del fet de que 
es formulin. És a dir, que és la negació de l’autodeterminació el que provoca el pro-
blema, no és l’exercici de l’autodeterminació. Per tant, diguéssim, tot això són con-
sideracions.

I, una última reflexió que em feia del plus de responsabilitat que tenen els polítics. 
Efectivament, els polítics tenen un plus de responsabilitat. I també deixi’m dir-li, ara 
que ens trobem en aquesta cambra: els polítics electes, que són vostès, il·lustres di-
putats, tenen un plus de legitimitat, perquè vostès representen el poble, i l’Estatut, a 
l’article 1, diu que «els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya.» Per 
tant, vostès tenen aquesta responsabilitat de representar el poble de Catalunya. I si el 
poble de Catalunya els encarrega coses que, a dia d’avui, el marc legal no les preveu, 
vostès segueixen tenint el mateix deure democràtic de defensar-les i de trobar la sor-
tida per implementar-les. I d’aquí que aquest deure i aquesta legitimitat afegida que 
tenen com a representants del poble els doni, diguéssim, certes prerrogatives, com 
pugui ser la inviolabilitat parlamentària. I jo crec que contraposar el deure..., però 
és que no és el dret, és el deure, perquè filosòficament, moralment, els representants 
populars tenen el deure de representar el que la gent els ha encarregat i de fer possi-
ble allò que els han encarregat. 

Si això és un delicte de desobediència és un problema molt greu –és un problema 
molt greu– pel funcionament del sistema democràtic, per l’estat de dret.

Bé, crec que ja m’he excedit del meu temps. No sé...

La presidenta

Sí, però si li queda alguna cosa...

Josep Costa

...si he contestat o si volia fer alguna consideració més...

La presidenta

Continuem, doncs, amb el Grup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent. I té 
la paraula la diputada Mireia Boya.

Mireia Boya e Busquet

Bé; moltes gràcies, professor Costa, per la compareixença. Ha estat molt interes-
sant aquesta classe magistral sobre filosofia de dret, teoria del dret que ens ha fet, i 
crec que ja ha tocat molts dels temes que volia preguntar-li, tant quan contestava a 
la companya Martínez com al diputat del Partit Popular. 

En tot cas, a mi hi ha alguna frase que sí que m’ha sobtat i voldria tornar-la a re-
petir per veure si l’he entès bé, no sigui que em quedi amb el dubte, no? O sigui, la 
primera seria: «Els drets dels ciutadans catalans no estan protegits per l’Estat espa-
nyol.» Crec que és això el que vostè ha explicat quan parlava de la dissidència, que 
no és només dissidència. Jo hi afegiria aquí contrahegemonia, perquè no oblidem 
que l’operació Catalunya nosaltres no la limitem als últims esdeveniments politi-
co-judicials, sinó que anem molt més enrere, no?, i parlem d’algunes operacions de 
guerra bruta contra l’independentisme, doncs, als anys vuitanta amb la manifestació 
de la LOAPA; al 92, amb l’operación Garzón i la tortura d’independentistes, o fins i 
tot ens agrada parlar també no només de dissidència, sinó de contrahegemonia, per-
què un dels afectats són els companys de Podemos, de l’Estat espanyol, amb aquest 
informe PISA –Pablo Iglesias, SA–, que també forma part d’aquesta guerra bruta 
contra forces polítiques que no defensen allò que al Partit Popular li agradaria que 
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defensessin, no? I estem nosaltres en la vessant independentista, però també aquest 
moviment a l’Estat espanyol que va representar Podemos, doncs, que també s’ha vist 
tacat per tota aquesta guerra bruta.

Amb tot això, jo el que entenc és que no es pot parlar d’estat de dret a l’Estat es-
panyol, o sigui, no existeix l’estat de dret a l’Estat espanyol. O sigui, no és que esti-
gui només afectat, corcat, sinó que està tocat de mort. O sigui, amb totes les evidèn-
cies que hi ha de filtracions, d’escoltes, de despesa dels fons reservats per seguiment 
de polítics, d’informes falsos que s’han filtrat, d’unitats paral·leles de la policia que 
són totalment alegals..., han dinamitat l’estat de dret des de l’Estat espanyol. I, vull 
dir, no tinc cap problema a dir-ho d’aquesta manera.

També m’ha semblat entendre, quan vostè parlava que la força policial ha de ga-
rantir la seva neutralitat, no?, i vostè ho qualificava de repugnant, però «repugnant» 
és un adjectiu que no té connotacions jurídiques. Jo li voldria preguntar, doncs, 
quines connotacions jurídiques hi ha al darrere de dir que la força policial no és 
neutral. I evidències n’hi ha. O sigui, els viatges dels comissaris..., de dos comissaris 
que van a veure el fiscal aquí a Barcelona per demanar-li una ordre judicial en una 
investigació que no ha seguit cap dels tràmits ni cap dels processos que marquen 
com s’ha de desenvolupar aquest tipus d’investigacions, em sembla una manca de 
neutralitat constatada i brutal. O sigui, més enllà de repugnant, jurídicament què es 
pot fer aquí?

Vostè ha parlat d’afectació de la legitimitat de l’Estat davant del procés inde-
pendentista català, també, però jo em pregunto si l’ha perdut amb tot allò que està 
relacionat amb l’operació Catalunya o si ja l’havia perdut abans, o fins i tot, doncs, 
tot això que explicava ara al final, no?, si el dret a l’autodeterminació és legítim en 
aquest escenari. O sigui, l’excusa aquesta legalista que ens donen de «la Constitució 
no ho permet» perd tota força? Deixa de ser una cosa a la que es puguin acollir per 
legitimar el «no» al dret de l’autodeterminació del poble català?

Un altre tema seria... Vostè ha parlat de..., clar, un estat de dret, un suposat estat 
de dret amb uns ministres que coneixen tot el que està passant i que d’alguna manera, 
doncs, aquí no, perquè no sé si vindran o no vindran, però a la Comissió d’Investiga-
ció de l’Operació Catalunya al Congrés dels Diputats a Madrid avui mateix hi havia 
certes..., hi havia confessions del senyor Cosidó: el senyor Fernández Díaz també va 
passar per allà i va confessar, doncs, que tenia coneixement de tot això. La pregun-
ta és: és un estat de dret aquell on ningú dimiteix, no té ni cap responsabilitat, pot 
actuar amb total impunitat, no hi ha cap fiscalia que obri un procés judicial, no es 
transcriuen les proves..., les gravacions, les famoses gravacions, els fiscals decideixen 
que no cal transcriure-les senceres. Aquí algú hauria de dimitir, en un estat de dret? 
Perquè jo recordo que l’ex-viceprimera ministra de Suècia es va equivocar de targeta 
i es va comprar un Toblerone a l’aeroport i per això va dimitir, i aquí estem parlant de 
milions i milions de fons reservats utilitzats per anar en contra de l’independentisme, 
de la dissidència i de la contrahegemonia.

Qui té la responsabilitat d’això? Perquè més enllà de la teoria política, o de la 
teoria del dret, la filosofia del dret, qui són els darrers responsables i què s’hauria de 
fer des d’un punt de vista justament de la filosofia del dret amb ells? Perquè, bé, és 
la contraposició entre ètica i dret, no? O sigui, això és ètic perquè pot ser legítim o 
pot ser legal, però és ètic?

I per últim, en absència de l’Estat en aquest diàleg, en aquesta negociació per 
intentar trobar una sortida política a aquest conflicte, i tenint en compte que a la 
Comissió de Venècia només s’hi poden dirigir els estats, no?, com bé hem vist en 
la seva resposta per carta els darrers dies, tenint en compte que seguirem els estàn-
dards que marca la Comissió de Venècia per organitzar aquest referèndum, la pre-
gunta seria: vostè creu que hi haurà algun problema després de realitzar-lo per tal 
de tenir el reconeixement internacional i l’aval de la mateixa Comissió de Venècia?

Gràcies.
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La presidenta

Gràcies, diputada. Pot contestar el senyor Josep Costa.

Josep Costa

Gràcies, presidenta. Senyora diputada. Bé, hi ha determinades qüestions que els 
he intentat expressar en termes més acadèmics. Jo crec que... –i potser començaré 
pel final per relligar-ho amb el principi–, clar, quan no es depuren responsabilitats, 
quan no es persegueixen tots aquests delictes que, com deia, jo crec que són més 
greus que els delictes comuns, és a dir, els delictes comesos per funcionaris que 
suposen un abús d’autoritat i un abús de funcions contra els drets de determinats 
ciutadans, són especialment repugnants, però..., i il·legals, per descomptat. És a dir, 
delictius, també.

I jo..., la reflexió que jo faria aquí és que el fet que no es depurin responsabilitats 
el que fa és deslegitimar l’Estat, o deslegitimar el Govern en el seu conjunt. És a dir, 
si això fos perseguit i depurat de forma deguda es podria dir que són unes pomes po-
drides del sistema, però si l’Estat no ho depura i no ho investiga, donant per fet que 
és així, i després la comissió conclourà el que consideri acreditat, però si es queda 
així, provat de que l’Estat fa una deixadesa o una, diguéssim, una política deliberada 
de tapar això o de no perseguir-ho, tenint ple coneixement de que existeix, clar, això 
el que fa és deslegitimar l’Estat. Jo entenc que això deslegitima l’Estat. I deslegitima 
l’Estat enfront d’aquells que tenen, diguéssim, unes idees discrepants o un projecte 
alternatiu. Jo crec que això és difícil de contradir, perquè si a tu t’estan vulnerant els 
teus drets, suposadament per les teves idees, i després, suposadament per les teves 
idees, no es depuren responsabilitats d’aquesta vulneració de drets, realment és allò 
que deia abans, aquest Estat no pot dir sense faltar a la veritat que tracta tots els seus 
ciutadans de forma igual, sense distinció ni discriminació de cap tipus.

Per tant, efectivament, allà entra ja un problema de legitimitat davant dels ma-
teixos ciutadans, però també davant del dret internacional. És a dir, si tu..., hi ha un 
sector de ciutadans que, per alguna raó, el tens en menys drets, el tens en menys 
consideració; clar, a nivell comparat..., i ho he dit abans, jo crec que això fa que uns 
fets com aquestos fan caure un govern. I potser algú tindrà una hipòtesi alternativa 
però a mi l’única hipòtesi que em ve al cap per justificar per què no cal el Govern 
per això és perquè les víctimes són persones, diguéssim, que no tenen la mateixa 
protecció de l’Estat que la resta, que són persones, diguéssim, que es tenen en menys 
consideració perquè són dissidents o, com vostè deia, contrahegemònics, no?, perquè 
no estan en sintonia amb el règim polític actualment vigent.

Això..., clar, aquesta sospita –evidentment, pot ser només una sospita– però 
aquesta sospita realment soscava, el que deia abans, els fonaments mateixos de l’au-
toritat de l’Estat, des d’un punt de vista polític, des d’un punt de vista filosòfic, però 
també des d’un punt de vista legal, des d’un punt de vista del dret internacional. I, bé, 
hi ha molts d’exemples de delictes, jo és ho havia començat a fer. He de confessar 
que havia començat a fer un buidatge del Codi penal de tots els delictes que podia 
haver-hi aquí. I jo ho he deixat estar perquè eren massa; és a dir, no hauria pogut, 
amb el temps que tenc, fer una descripció de tots els tipus penals que aquí podrien 
haver-se..., tots els delictes que s’haurien pogut cometre, no?

A mi me n’agrada especialment un que és com una mica la clàusula de tanca-
ment, no? És a dir, si..., cap al final del Codi penal hi ha un article que condemna a 
la pena d’inhabilitació especial per ocupar feina o càrrec públic per un temps d’un a 
quatre anys l’autoritat o el funcionari púbic que, sabent-ho, impedeixi a una perso-
na l’exercici dels seus drets cívics reconeguts per la Constitució i les lleis. És a dir, 
si vostè vulnera els drets dels ciutadans de forma conscient i això no està previst ja 
específicament com un delicte de maltractaments, com un delicte de lesions, com 
un delicte de detenció il·legal, com un delicte de violació de domicili, etcètera, o de 
vulneració del secret de les comunicacions, hi ha aquest article que tanca la..., que 
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tanca el Codi penal, que és: si vostè, de forma deliberada, vulnera els drets fona-
mentals d’una persona, en l’exercici del seu càrrec o ocupació pública, això és de-
licte, per definició.

Per tant, diguéssim, en cas de dubte –en cas de dubte– jo ho denunciaria per 
l’article 542. Per tant, si aquí s’estan vulnerant els drets de determinades persones, 
siguin o no autors de delictes o de presumptes delictes..., jo, és que, a vegades, que-
da molt poc..., és molt poc popular, no?, això dels advocats, i crec que el que m’ha 
precedit..., el compareixent que m’ha precedit abans ha fet alguna referència a això. 
Al final, els advocats hem de defensar, això, delinqüents, no? I, per tant, ens..., tenim 
una especial preocupació de respectar els drets dels delinqüents. Jo crec que això, la 
majoria de la població a vegades no n’és prou conscient de la necessitat de respectar 
els drets dels més miserables delinqüents del món. 

Per tant, diguéssim, que un funcionari públic estigui lluitant contra la delinqüèn-
cia no l’excusa de complir la llei, i no té un estàndard més lax pel que fa al respecte 
dels drets del delinqüent més execrable. Per això crec que és especialment, digués-
sim, adequat investigar què ha passat aquí i sense que això hagi de fer aparèixer a 
ningú com a còmplice o simpatitzant de gent que pugui estar investigada per delic-
tes. Perquè, vull dir, en tot això, en tota aquesta operació que s’ha fet des de l’Estat, 
s’investiguen suposats delictes. Després es demostraran o no, però, és a dir... El que 
vull dir és que, pel fet de que eventualment s’acabin demostrant delictes, que aques-
tos policies o aquesta trama del Ministeri de l’Interior estava efectivament perse-
guint alguns delictes que es poguessin demostrar, això no excusa res del que han fet; 
això és el que volia dir. 

Per tant, he contestat la qüestió de les connotacions legals, la qüestió de les res-
ponsabilitats, i em queda la qüestió de la legitimitat i el dret d’autodeterminació. Clar, 
he llegit abans la resolució més famosa aquesta que se sol citar, que..., sobre la unitat 
dels estats i el respecte per la igualtat de drets i l’autodeterminació dels pobles. Jo 
crec que aquí s’ha creat confusió sobre la qüestió de la integritat dels estats i la unitat 
dels estats, com si fos un principi, diguéssim, il·limitat que tot ho justifica, i és preci-
sament el contrari. Precisament, el dret internacional el que diu és que es protegeix 
la unitat dels estats i la integritat dels estats, que es condueixin de conformitat amb la 
igualtat de drets i la lliure determinació dels pobles. 

És a dir, per tant, la condició perquè se’t respecti la teva unitat és que tu respec-
tis l’autodeterminació dels pobles i que, efectivament, tractis tota la població del teu 
territori sense distinció de cap tipus. 

Clar, quan entra en conflicte –ho he dit abans o ho he suggerit abans–, si la gent 
demana una cosa que la Constitució no la permet, hem de veure què és el que està de-
manant. Perquè, evidentment, jo, des de la filosofia política, no defensaré mai que 
si la gent en un moment determinat defensa la pena de mort, que és igual el que di-
gui la Constitució que s’ha d’imposar la pena de mort. Perquè, com he dit abans, la 
pena de mort és una qüestió que afecta la dignitat humana i és una qüestió que afecta 
els drets més inviolables i la vida mateixa, i aquesta és una de les raons d’existir de 
l’Estat. 

L’Estat ha de protegir aquesta dignitat humana i aquesta integritat de la vida hu-
mana, per tant, no li pots demanar a l’Estat que acabi amb la vida humana d’una 
persona. Per tant, lògic. Si la gent demana aplicar la pena de mort o coses pitjors, o 
certes discriminacions, això té un problema de legitimitat democràtica perquè no res-
pecta el principi d’igualtat de drets. Però una demanda d’autodeterminació no viola 
els drets de ningú, en principi. És a dir, el que es pot entendre que entra en conflicte 
amb l’ordenament legal vigent i és cert que la majoria de constitucions del món no 
preveuen un mecanisme per a la secessió. Però també és veritat que la majoria de 
països del món no tenen moviments independentistes majoritaris en els parlaments 
subestatals, eh?
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I allà..., això s’ha donat, en el nostre entorn, quan hi ha hagut una majoria inde-
pendentista del Quebec o quan hi ha hagut una majoria independentista a Escòcia 
s’ha permès, no s’ha prohibit. És a dir, potser el marc legal no preveu que es faci un 
referèndum, però és que potser és pitjor prohibir-lo, potser és pitjor impedir-lo, no?, 
és el que deia abans. I potser el fet d’impedir-lo és el que deslegitima el marc legal; 
el fet de prohibir o impedir l’expressió democràtica que vol fer una part de la ciuta-
dania acaba soscavant els fonaments d’aquell estat o d’aquella constitució.

Al final, ni en política ni en la filosofia del dret, no hi ha principis absoluts, i 
voler fer..., imposar un principi absolut de..., en respecte per la legalitat mal entesa, 
perquè, clar, respecte per la legalitat, jo, que sàpiga, no vol dir que no es pugui can-
viar la legalitat. Per tant, el que demana canviar la legalitat per poder fer un refe-
rèndum, el que demana canviar la Constitució per permetre la secessió no té menys 
respecte per la legalitat que el que no la vol canviar, d’entrada. Una altra cosa és les 
mesures que algú cregui legítimes, si no es dona satisfacció a allò que creu que té 
dret. 

Però jo sempre faig l’equació que el principi democràtic, que és l’article..., el pri-
mer de la Constitució i l’article primer de l’Estatut, que..., és a dir, que els poders 
emanen del poble reclama que si el poble exigeix fer un referèndum s’ha de fer el 
possible..., hi ha una obligació dels poders públics de fer possible això. I és el que 
deia la Cort Suprema de Canadà, no em sembla que sigui una cosa molt radical: si 
la gent demana una cosa democràticament, s’han de fer els canvis que siguin per-
tinents perquè sigui possible, com a obligació, no com a discrecionalitat. És a dir, 
això no és anar al Congrés dels Diputats, que la gent voti discrecionalment i, com 
que la majoria dels partits del Congrés dels Diputats no estan d’acord amb el refe-
rèndum, assumpte liquidat. No. L’obligació de fer-ho possible no és això. L’obliga-
ció de fer-ho possible és trobar els mecanismes perquè es pugui fer el referèndum. 
I, per tant, és l’obligació d’aquells que tenen la majoria de fer-ho possible. I si no ho 
fan possible, aleshores, jo entenc que estan vulnerant aquí, ja, els drets d’expressió 
democràtica de la gent que reclama aquestos canvis i que, com deia també la cort 
suprema, aquesta intransigència deslegitima la teva oposició. 

Jo, tampoc..., potser no és la primera vegada que ho dic, si tu t’atrinxeres a ne-
gar una possibilitat d’expressió d’una demanda democràtica formulada pels proce-
diments legals –perquè, que jo sàpiga, a dia d’avui, totes les demandes que s’han 
fet són estrictament legals, són estrictament basades en un mandat democràtic, en 
unes institucions existents. Vull dir, jo què sé..., quan aquest Parlament demana, fa 
dos o tres anys, permís per fer un referèndum, ho fa seguint escrupolosament tots 
els procediments, quan s’adopta aquí una resolució demanant fer un referèndum ho 
fa seguint tots els procediments i legítimament, per tant, negar-li aquesta petició té 
conseqüències. 

I una de les conseqüències jo crec que és que en aquestes alçades, efectivament, 
l’Estat espanyol molt difícil ho té per dir que és un estat que es comporta conforme 
al dret d’autodeterminació dels pobles. Per tant, si no es pot exercir dins l’Estat, serà 
molt difícil que a nivell internacional es pugui reclamar que no es reconegui l’exer-
cici unilateral d’aquest dret. Això és el..., també, eh?, però és una cosa escandalosa, 
però també ho va dir la Cort Suprema del Canadà. Jo... (l’orador riu), ja l’he citat 
massa vegades, crec.

Gràcies.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. Doncs, per acabar amb el Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí, té la paraula el diputat Lluís Guinó.

Lluís Guinó i Subirós

Gràcies, presidenta. Gràcies, Josep Costa, per ser aquí. Seré, en la mesura del 
possible, breu, perquè de fet ja s’han exposat diferents idees que en alguns casos 
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nosaltres li volíem plantejar, però, a conseqüència de les qüestions plantejades per 
altres grups parlamentaris, ja les ha respost. Però algunes, des del nostre punt de 
vista, necessiten estendre l’explicació i potser concretar més quines són les qüestions 
que realment s’estan plantejant en el cas d’aquesta comissió d’investigació.

En primera..., hi ha un primer àmbit, que és l’àmbit estrictament del dret penal, 
que ja s’hi ha referit, però jo voldria que incidís o donés més explicacions respecte a 
la possibilitat que, com a conseqüència de l’operació Catalunya i dels fets que de for-
ma expressa i evident han quedat contrastats, es podria parlar concretament de delic-
tes electorals, que és un aspecte que vostè no ha acabat de..., que hi ha fet referència 
però m’agradaria que expliqués amb més detall, sobretot pel fet que, pel que respecta 
al compte fals d’Artur Mas, en un moment determinat es fan tot un conjunt d’inves-
tigacions i, a més a més, es publiquen, pràcticament, en campanya electoral de les 
eleccions del 2014.

I per altra banda també..., perquè en un moment determinat també, fa dos anys 
enrere, quan hi havia eleccions municipals, apareixen unes determinades informa-
cions que han esdevingut expressament falses, que és el compte bancari de l’exal-
calde de Barcelona Xavier Trias, que clarament vulneren el que és la Llei 5/85, de 
règim electoral general, i, des del nostre punt de vista li agrairíem que ens fes una 
explicació més concreta..., es podria catalogar de delicte electoral per haver expres-
sat injúries i calúmnies, precisament, dins del procés del que és la campanya electo-
ral? Aquesta és una primera qüestió.

Una segona... Vostè hi ha fet referència. L’article 542 del Codi penal, pel que res-
pecta a la vulneració dels drets cívics per part de funcionaris públics, i ja ha reiterat 
també que hi ha una exigència més estricta pel que fa a la consideració de funcionaris 
amb respecte a la comissió d’aquest tipus de delictes, i m’agradaria que definís exacta-
ment quin és el tipus legal que es vulnera i que d’alguna manera s’ha vulnerat respecte 
a l’article 542 del Codi penal. Hi ha fet referència també en l’anterior compareixent. 
És evident que s’ha produït un clar cas d’omissió del deure de perseguir delictes, que 
és el 408 del Codi penal, perquè de fet també és un delicte no perseguir determinats 
delictes.

Per tant, li demanaria una explicació més concreta d’aquestes consideracions en 
l’àmbit estrictament penal del que és el dret penal.

Hi ha una altra qüestió que voldria potser que concretés una mica més, és tota 
la referència als codis de conducta internacionals, que ja ha explicat diferents qües-
tions, però sí que m’agradaria especialment que els vinculés fins i tot al que són co-
dis de bones pràctiques, sobretot, aspectes que són bàsics i fonamentals del que és 
un estat democràtic, que és, en primer lloc, la neutralitat dels poders públics –ja hi 
hem fet referència– en períodes de campanya electoral, però evidentment la manca 
i no possibilitat de discrecionalitat en determinats posicionaments, pel que fa tant a 
jutges com a fiscals com fins i tot, en aquest cas, de la policia.

Per tant, el que m’agradaria és que expliqués quins són aquests codis de conducta 
i de bones pràctiques que s’han pogut vulnerar respecte a les qüestions pròpiament 
de l’operació Catalunya, perquè de fet aquesta operació Catalunya, s’ha de recor-
dar, i això no és filosofia, ni és cap principi filosòfic ni s’emmarca en cap context 
teoricopolític, que és que neix en un moment determinat, el 2010 inicialment, amb 
una gravació al restaurant La Camarga; durant dos anys es manté una determinada 
gravació, perquè suposo que des d’un punt de vista polític en aquell moment no in-
teressava fer-la pública, i, en un moment determinat, quan hi ha un canvi de posicio-
nament per part del govern majoritari i es produeixen les eleccions de l’any 2012, és 
cert que tot això comença, des d’un punt de vista cronològic, a desenvolupar-se. Per 
tant, té una vinculació clarament política.

En un moment determinat es pensa que intentant investigar, o fins i tot elaborant 
informes falsos, que no tenen ni data ni segell de registre d’entrada ni de sortida, 
que creen precisament aquesta trama policial, es podria aturar un procés que avui, 
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en aquest moment, encara hi estem immersos, i han passat pràcticament entre cinc 
i set anys.

Per tant, el que demanaria és una valoració de tipus teoricopolític, en el sentit de 
pensar que tota aquesta trama delictiva, o presumptament delictiva, es porta a terme 
bàsicament per aturar un procés que avui encara està vigent.

I, llavors, una altra qüestió que ens preocupa especialment –i vostè hi ha fet refe-
rència, també, des d’un punt de vista jurídic, clarament jurídic–, que és la qüestió de 
la inviolabilitat parlamentària, que, tot i ser un principi fonamental i estratègic, no 
només des d’un punt de vista estrictament formal d’aquest Parlament, sinó del par-
lamentarisme en general, per evitar, precisament, intromissions d’altres poders i per 
consolidar el que ha de ser el principi bàsic d’un estat de dret, que és la divisió de 
poders, evidentment, volíem demanar-li fins a quin punt aquesta inviolabilitat legal, 
com es defineix, com afecta els diputats del Parlament de Catalunya, i fins a quin 
punt, en aquest moment, s’està, amb alguns posicionaments jurisprudencials o amb 
alguns posicionaments fins i tot del Tribunal Constitucional en alguns casos, s’està, 
d’alguna manera, relaxant una mica quin és el concepte i l’àmbit d’afectació del que 
és el principi d’aquesta inviolabilitat.

Res més. Només constatar que estem en un procés que és òbviament polític, i 
que, més enllà dels tecnicismes jurídics, les qüestions polítiques es dirimeixen en 
l’àmbit polític, i ja sap, i ja ho hem manifestat en moltíssimes ocasions, que estem 
absolutament en contra de la judicialització de la política.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Pot respondre el senyor Josep Costa.

Josep Costa

Gràcies, presidenta. Senyor diputat, m’ha preguntat pel tema electoral. Clar, aquí 
s’hauria de demostrar..., aquí estaríem parlant de l’article 144 de la Llei electoral, és 
a dir, no és el Codi penal, són els delictes electorals de la llei orgànica de l’any 85, 
que castiga amb penes de presó el fet que «...forces de seguretat de l’Estat, jutges, 
magistrats o fiscals difonguin propaganda electoral o portin a terme altres activitats 
de campanya electoral.» 

Clar, això s’hauria..., és a dir, sembla ser que filtrar informacions durant la cam-
panya electoral podria, almenys..., jo, des del meu punt de vista, jo crec que almenys 
podria entrar en concurrència amb altres delictes, és a dir, podia hi haver un concurs 
de delictes si es pogués acreditar que hi havia una intencionalitat de campanya en 
aquestos actes, eh? Perquè..., per això que dèiem, no?, pel fet que magistrats, jutges i 
fiscals, així com els militars professionals i les forces i cossos de seguretat de l’Estat, 
tenen, expressament i taxativament, prohibit intervenir en qualsevol acte de campa-
nya electoral. Són els únics, eh?, són els únics ciutadans que estan privats de drets 
d’expressió política, perquè la campanya electoral no es pot negar, eh?, la campanya 
electoral és el màxim exponent de la llibertat d’expressió. I la llibertat d’expressió, 
en campanya electoral, és quan menys límits pot tenir. I així i tot, amb bon criteri, 
la Llei electoral, aquests tres col·lectius que dèiem estan absolutament impedits d’in-
tervenir en campanya electoral, i és un delicte que ho facin. 

Per tant, sí, jo crec que això potser amb els estàndards probatoris que s’exigei-
xen pugui ser difícil de provar qui ho ha fet i amb quina intencionalitat ho ha fet, 
però jo estic convençut que demostrat que s’han fet informes falsos, o s’han filtrat 
informacions falses durant la campanya electoral per perjudicar un adversari polític, 
això és un acte de campanya electoral, i això és un delicte electoral, com a mínim en 
concurs amb els altres delictes que hi pugui haver: de falsedat, de violació de deures 
de confidencialitat, etcètera. És a dir, n’hi ha molts, de delictes que es poden haver 
comés aquí, eh?
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I, de fet, una de les qüestions que sempre surt és la del secret professional i 
el deure d’exigir-lo, no? Això està també en els codis de conducta internacionals, 
l’obligació de guardar confidencialitat de la informació que puguin tenir, i això s’en-
tén perfectament. És a dir, la policia té mitjans per interferir en les comunicacions i 
en els secrets i en la intimitat de la gent que ni té ningú legítimament, però la poli-
cia els té legalment, aquestos mitjans, per interferir en la intimitat i en la vida de les 
persones i en les seves comunicacions. Per tant, tenen un deure reforçat i especial-
ment protegit legalment de mantenir el secret. I fins i tot si han trobat elements que 
puguin ser probes de delicte, si s’han obtingut a través de mitjans, diguéssim, d’in-
tervenció de comunicacions, bé, hi ha un deure d’especial confidencialitat respecte 
a dades d’aquest tipus. I no respectar aquest deure de confidencialitat, llavors, dic és 
també una infracció de la Llei de cossos i forces de seguretat de l’Estat. A part dels 
delictes que pugui constituir l’obtenció d’aquestes dades.

De fet, una de les primeres infraccions de la Llei de cossos i forces de seguretat 
de l’Estat és qualsevol conducta constitutiva de delicte, per tant, és a dir, la infracció 
administrativa ja és quan hi ha un delicte, per definició, però també la violació de 
la confidencialitat és autònomament, fins i tot si no constitueix delicte seria, digués-
sim, causa d’expedient disciplinari.

En l’article 542..., clar, l’article 542, com deia, és una espècie de clàusula de tan-
cament, eh?; per tant, diu: «l’exercici dels drets cívics reconeguts en la Constitució 
i a les lleis». Per tant, són tots els drets, i molts d’ells ja estan protegits per altres 
articles del Codi penal, no? Però és una clàusula de tancament, que si no es pot de-
mostrar que hi ha un..., jo què sé, s’ha vulnerat un dret cívic reconegut i no es pot 
encabir dins cap altra tipus penal, podria operar aquest, el 542.

Evidentment, aquí poden haver-hi qüestions del dret a l’honor, del dret a la pri-
vacitat, del dret a la intimitat, hi pot haver el secret de les comunicacions, com hem 
dit, hi pot haver, potencialment, el dret de participació política, és a dir, si s’ha fet 
campanya en contra d’una opció política o d’un candidat d’una opció política, es po-
dria també haver vulnerat el seu dret a la participació política, o a la llibertat d’ex-
pressió política.

Bé, els fets encara jo crec que no permeten, en el nivell que tenim de coneixe-
ment, a dia d’avui, posar-nos ja a tipificar, a definir tipus penals.

Jo crec que, sense la investigació metòdica i una instrucció pròpiament dita de 
tots aquestos fets seria prematur ara posar-nos a dir quin tipus penal exactament 
s’estaria incomplint. Però jo crec..., m’he volgut referir a aquest, el 542, perquè és la 
clàusula de tancament, és la clàusula allà on entren les vulneracions de drets fetes, 
diguéssim, voluntàriament, eh?, allò que el Codi penal, en castellà, en diu «a sabien
das», feta així, una vulneració de drets de qualsevol tipus feta des d’aquest punt de 
vista, amb coneixement de causa i amb voluntat de fer-ho, suposa incórrer en aquest 
delicte. Ja et dic, ens hauríem de remetre a un estadi posterior de la investigació o de 
la comprovació dels fets per dir allà on estaríem.

Pel que fa als codis de conducta que ja hem dit de l’especial neutralitat que han de 
guardar tots els càrrecs públics, bé, ja ho he dit, m’he referit al codi de bones pràcti-
ques en matèria electoral de la Comissió de Venècia, que és un codi de bones pràc-
tiques. Aquí últimament es parla molt del codi de bones pràctiques en matèria de re-
ferèndums; doncs, la Comissió de Venècia té un codi de bones pràctiques en matèria 
d’eleccions, i té aquest títol, eh?: «Código de buenas practicas en materia electoral». 
I fa especial èmfasi en l’obligació de neutralitat dels poders públics com des d’un punt 
de vista de la llibertat dels votants per formar la seva opinió, i des del punt de vista de  
la igualtat d’oportunitats de les opcions polítiques, eh? Per tant, s’ha de, en tot cas, 
guardar aquesta neutralitat des de totes les autoritats i poders públics. I també diu, 
aquest codi, que les vulneracions d’aquest deure de neutralitat han de ser sancionades. 
Això és el que diu aquest codi.
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M’he referit en el tema de les policies, no?, a l’acord de l’assemblea general de 
l’any 79, de la conducta..., del Codi de conducta de funcionaris encarregats de fer 
complir la llei, eh?, que parla del servei a la comunitat, del deure de complir la llei i 
respectar la dignitat humana, defensar els drets humans de totes les persones, guar-
dar confidencialitat de tot el que tinguin coneixement com a encarregats de fer com-
plir la llei i que es mantindran en secret llevat de que així estigui..., estigui previst 
el contrari expressament. I diu que també faran qualsevol cosa que estigui al seu 
abast per impedir qualsevol vulneració de les normes de conducta d’aquest codi de 
conducta, eh? 

Per tant, diuen, eh?, que «faran tot el que estigui al seu abast per impedir qualse-
vol violació dels deures que imposa aquest codi i oposar-se rigorosament a tal viola-
ció», eh? I diu: «Funcionaris encarregats de fer complir la llei que tinguin motius per 
creure que s’han produït o es produiran violacions d’aquest codi de conducta», el de 
l’ONU, «informaran de la qüestió els seus superiors i, si fos necessari, a qualsevol 
autoritat o organisme apropiat que tingui atribucions de control o correctives.» Es a 
dir, hi ha un especial deure de denunciar totes les irregularitats per part de tots els 
companys d’un cos policial. 

Llavors, m’he referit... A aquesta no m’he referit, no sé si m’he referit expressa-
ment, la Resolució 690 de 1979, de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Euro-
pa, que es diu Declaració sobre la policia, que també parla del deure especial dels 
funcionaris de policia de complir la llei, protegir els conciutadans i la col·lectivitat 
contra tot tipus de violència, actes depredatoris i altres perjudicials», i «el deure es-
pecífic de tot funcionari de policia d’actuar amb integritat, imparcialitat i dignitat i 
que..., en tot cas, abstenir-se de tot acte de corrupció i oposar-se a aquesta de forma 
resoluda». I aquests serien els codis a què m’he referit, eh? 

La Llei orgànica de forces i cossos de seguretat, de fet, cita aquests codis de 
conducta internacionals. I, en l’article cinquè, per exemple, diu que: «Són principis 
bàsics de l’actuació de les forces i cossos de seguretat, els següents: 1. Adequació a 
l’ordenament jurídic i, especialment, actuar en el compliment de les seves funcions, 
amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sense cap dis-
criminació per raó de raça, religió o opinió.» Seria un dels principis fonamentals de 
l’actuació de la policia.

Bé, per anar acabant, jo crec que em quedava la qüestió de la inviolabilitat i el 
tema que m’ha dit d’aturar el procés, no?, la intencionalitat de tot això. Jo crec que 
això es pot dir resumidament, i ja ho he tocat una miqueta abans, que si es demos-
tra que la intencionalitat és lluitar contra una opció política que es presenta a les 
eleccions és gravíssim i és..., evidentment està exactament dins tot això per aques-
tos codis de conducta de les forces de seguretat. Jo crec que amb això quedaria ben 
resumit, jo crec que aquestos fets, si es demostren, constitueixen gravíssimes vul-
neracions dels principis i normes que regeixen el comportament dels funcionaris 
policials.

I, finalment, el tema de la inviolabilitat. Clar, jo tinc un problema amb això, que 
és que m’he llegit la jurisprudència del Tribunal Constitucional i si de vegades és 
ambigua o de vegades té matisos, en aquest cas, és claríssima, i així com altres ve-
gades, crec que, per desgràcia, hi ha hagut canvis de criteri una miqueta improvisats 
o una miqueta mancats de justificació, en aquest cas a mi no em consta cap tipus de 
resolució del Tribunal Constitucional que hagi canviat la seva doctrina sobre la invio-
labilitat parlamentària. De fet, vaig llegir un parell de resolucions en què la Mesa d’a-
quest Parlament invocava la inviolabilitat parlamentària i en la fonamentació jurídica 
de la resolució que va dictar el Tribunal Constitucional no s’hi feia referència. És a 
dir, hi havia una omissió clara de les al·legacions que hi havia per part de la Mesa del 
Parlament sobre aquesta qüestió.

Aquesta qüestió, realment, només s’ha tocat pels tribunals ordinaris, pel Tribu-
nal Constitucional la qüestió de la inviolabilitat quan hi ha, diguéssim, un procedi-
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ment penal contra la Mesa del Parlament i jo no conec cap cas en què el Tribunal 
Constitucional hagi dit que els membres de la Mesa tenen menys dret a la inviola-
bilitat que els altres parlamentaris. De fet, hi ha un precedent que es va condemnar 
el president del Parlament basc, que va ser absolt en dues ocasions pel Tribunal Su-
perior de Justícia del País Basc i finalment condemnat pel Tribunal Suprem, aquest 
tema ara està a Estrasburg, al Tribunal Europeu de Drets Humans, i el Tribunal 
Constitucional tampoc ha analitzat la vulneració de la inviolabilitat, com sí que va 
fer el Tribunal Superior de Justícia del País Basc, que va dir que s’havia vulnerat la 
inviolabilitat parlamentària.

Per tant, hi ha una qüestió que crec que no se parla prou, és a dir, vostè ha dit el 
tema de la separació de poders. La separació de poders es basa en la igualtat dels tres 
poders de l’Estat. El poder, diguéssim, que un poder com el judicial pugui imposar-se 
al poder legislatiu suposa una desigualtat, vol dir que està posant el poder judicial per 
damunt del poder legislatiu. Això no és el que vol dir la separació de poders. Jo al-
guna vegada he posat l’exemple, perquè evidentment –i aquí em sembla que s’ha dit, 
per part d’algun dels que m’han precedit–, els polítics no poden estar per damunt de 
la llei o que han d’assumir la responsabilitat i respectar les lleis. Clar, els parlaments 
fan les lleis. Els parlaments legislen i, per tant, diguéssim, sí que han de respectar el 
marc jurídic, però tenen una absoluta llibertat pel que fa a l’expressió de vots i opi-
nions i la lliure formació de la seva voluntat.

Aquesta és la clau, jo crec que és la clau que està en la jurisprudència del Tri-
bunal Constitucional, que aquí, realment, entra absolutament en contradicció amb 
la idea que un tribunal pugui donar ordres a un parlament de fer o no fer una altra 
cosa. És a dir, el Tribunal Constitucional, de forma reiterada, ha dit que la inviola-
bilitat parlamentària protegeix la lliure formació de la voluntat del Parlament. Per 
tant, prohibir-li que debati o discuteixi una cosa vulnera aquest principi de lliure 
formació de la seva voluntat, que vostès podran dir que el Parlament no ha de tenir 
llibertat per fer lleis que atemptin contra l’ordenament jurídic o l’ordenament consti-
tucional. Bé, de fet tot el sistema de justícia constitucional es basa, precisament, en 
què els parlaments poden excedir-se en les seves capacitats i fer lleis inconstitucio-
nals. Si els parlaments no poguessin fer lleis inconstitucionals, no caldria un tribunal 
constitucional que fes una revisió a posteriori de les lleis.

Per tant, el sistema es basa en que el Parlament no té límits a l’hora de fer les 
lleis i que el Tribunal Constitucional no té límits a l’hora de revisar-les quan ja estan 
fetes. Però el fet que un tribunal digui al Parlament allò que pot debatre i allò que 
pot aprovar abans de fer-ho, en comptes d’esperar que estigui fet i revisar la seva 
vigència o la seva validesa, és una anomalia greu, i és una desviació de tota la juris-
prudència constitucional que jo conec. No sé si amb això responc la seva pregunta.

Gràcies.

La presidenta

Bé, crec que ha respost molt bé les moltes qüestions dels grups parlamentaris. 
Un altre cop agrair-li que hagi vingut a aquesta comissió d’investigació, i molta sort 
i encerts, si ens trobem en una altra ocasió.

Josep Costa

Molt bé.

La presidenta

Gràcies.
Aixequem la sessió fins al proper dimarts, dia 13 de juny, que compareixeran el 

senyor Pedro Águeda i el senyor Joan Josep Queralt. Molt bé.

La sessió s’aixeca a dos quarts de set del vespre i onze minuts. 
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