
TAUL A DE CONT INGUT

Compareixença de Jordi Palou-Loverdos, advocat acreditat a la Cort Penal Internacio- 
nal i mediador de conflictes 
357-00596/12  3

DIARI DE SESSIONS
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · quart període · sèrie C · número 335

Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics

Sessió 5, dijous 19 de setembre de 2019

Presidència de l’H. Sr. Ernest Maragall i Mira



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització 
del paper reciclat en el Parlament 
i en els departaments de la 
Generalitat, adoptada el 30 d’abril 
de 1990.

El Diari de Sessions del Parlament 
de Catalunya (DSPC) reprodueix 
només les intervencions orals 
fetes durant la sessió. La resta de 
documentació que acompanya 
la intervenció es pot consultar a 
l’expedient de la comissió.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7976 (general) 
0213-7992 (sèrie C) 
DL: B-3.468-1982

www.parlament.cat

www.parlament.cat


DSPC-C 335
19 de setembre de 2019

Sessió 5 de la CEDCP  3 

Sessió 5 de la CEDCP

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

una del migdia i set minuts. Presideix Ernest Maragall i Mira, acompanyat del vicepresident, 

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

lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Elena Fort i Cisneros, Anna Geli i España i Aurora Madaula 

i Giménez, pel G. P. de Junts per Catalunya i Mònica Palacín París i Raquel Sans Guerra, 

pel G. P. Republicà.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Compareixença de Jordi Palou-Loverdos, advocat acreditat a la Cort Penal 

Internacional i mediador de conflictes, davant la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i 

Polítics (tram. 357-00596/12). Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics. Compa-

reixença.

El president

S’obre la sessió. Com saben, aquesta comissió va celebrant sessions basades en 
compareixences de ponents, d’experts, de protagonistes amb significació, amb relle-
vància en un o altre camp d’aquest àmbit en concepte de drets civils i polítics.

Compareixença de Jordi Palou-Loverdos, advocat acreditat a la Cort 
Penal Internacional i mediador de conflictes 

357-00596/12 

Aquesta em sembla que és la tercera sessió com a comissió, a més d’algunes 
sessions que hem fet més informals o com a sessions de treball, i d’alguna manera 
comencem el curs amb la compareixença. De manera que li agraeixo molt especial-
ment al senyor Jordi Palou-Loverdos que ens hagi acceptat la invitació i ens hagi 
volgut acompanyar avui, i ens hagi vingut a presentar..., anava a dir la seva opinió, 
la seva veritat, la seva feina, la seva experiència i la seva acreditadíssima trajectòria 
en aquest àmbit.

Per tant, em sembla que no demana massa presentacions, només l’evidència que 
porta anys treballant, a més que està acreditat davant la Cort Penal Internacional; 
que ha treballat en el Memorial Democràtic, que heu treballat en molt diverses ins-
tàncies i molt especialment lligades a les Nacions Unides tots aquells temes i que 
ara, que és segurament el que més directament ens convoca avui aquí i justifica més 
que sobradament la seva participació, la seva presència avui, és aquest informe que 
va elaborar i que s’ha publicat fa uns mesos ja, fa quasi un any, en definitiva, –a prin-
cipis d’aquest any em deia–, «España-Cataluña, más de..» –no sé per què..., tinc el 
títol en castellà– «más de diez años de conflicto político».

Jordi Palou-Loverdos (Advocat acreditat a la Cort Penal Internacional i 
mediador de conflictes)

«Más de diez años de conflicto político, más de un año de violaciones de derec-
hos humanos».

El president

Molt bé, exactament. I com que em sembla que el millor és que l’escoltem a ell i 
que després tinguem tots l’oportunitat de participar-hi, jo agraeixo molt als membres 
dels diversos grups que s’han dignat d’assistir en aquesta comissió que, com vostès 
saben, potser no són tots els grups. Hi ha grups que –per raons que se m’escapen, 
o que soc incapaç d’entendre, o voler entendre– han decidit no participar, no assis-
tir en aquestes sessions. Però, en fi, això, en tot cas, és un debat en termes polítics 
i parlamentaris que no corresponen tenir ara aquí, però jo agraeixo molt especial-
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ment als ciutadans, als invitats, als amics que us acompanyen i que estan interessats 
a escoltar-vos, no?

Senyor Palou, teniu la paraula i, en fi, el temps que necessiteu. No sé quina pre-
visió teníeu.

Jordi Palou-Loverdos

Vint o vint-i-cinc minuts.

El president

Perfecte. Serà exactament adequat.
Moltes gràcies.

Jordi Palou-Loverdos

Doncs, bona tarda a totes i a tots. En primer lloc, l’agraïment per haver estat 
convocat a aquesta comissió que, sens dubte, té una missió encomanada de rellevàn-
cia amb efectes i dimensió tant internacional com nacional, sens dubte. Agraeixo, 
doncs, la invitació i la presència de totes les diputades i els diputats presents i les 
persones convidades.

De fet, per iniciar aquesta aproximació a partir, com deia el president de la 
Comissió, d’aquest informe que vam realitzar a l’inici d’aquest any 2019, això en-
llaça –almenys també per posar en context la meva darrera compareixença aquí al 
Parlament va ser justament com a director del Memorial Democràtic...

El president

Fa uns anys...

Jordi Palou-Loverdos

...ja fa uns anys d’això, i d’alguna forma, com sabeu bé, el Memorial Democràtic, 
entre moltes altres funcions, es centra, en part, en la violació de drets civils i polítics 
durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i això és el que, en aquest cas tam-
bé, enllaça una mica amb l’experiència internacional, almenys per fer-ne referència 
amb aquesta darrera compareixença, en el període que vaig exercir com a director 
general vam tenir la visita precisament del relator especial de Nacions Unides de 
Veritat, Justícia, Reparació i Garanties de No Repetició, que va fer una visita oficial 
a Espanya, i per tant, també, en aquest cas, a Catalunya, entre altres llocs, i va eme-
tre un informe jo diria que molt contundent, conjuntament, amb una altra visita ofi-
cial que vam rebre també i que veurem tot això té una certa relació amb el que ens 
ocupa avui, amb el relator especial de Nacions Unides de desaparicions forçades. 

Tots dos relators van fer, no només un informe prou detallat de quins incom-
pliments i quines obligacions havia de seguir i acomplir, d’acord amb el dret in-
ternacional, l’Estat espanyol, posant en valor, en aquest cas, la tasca realitzada per 
Catalunya i per les diferents institucions catalanes en l’àmbit, diguem, de la memò-
ria democràtica, però sobretot posava de manifest els incompliments d’acord amb 
el dret internacional.

Bé, doncs aquest és una mica el context d’inici. De fet, vaig ser, diguem, desig-
nat pel Govern per representar el Govern a Ginebra en la presentació oficial d’aquell 
informe. I la resposta oficial del Govern espanyol davant d’aquests advertiments 
doncs va ser l’acceptació d’una única cosa, i no major, diguem, que era simplement 
la introducció de les matèries de drets humans en la formació dels jutges i la poli-
cia. I volia fer, diguem, una mica aquesta obertura perquè enllaça parcialment amb 
el que avui parlarem.

Lògicament, a nivell internacional, quan parlem de violacions de drets civils i 
polítics, podem parlar i podem pensar en situacions de molts indrets del món on, 
malauradament, es violen els drets humans, civils i polítics, de forma flagrant, gra-
víssima i, malauradament, dia a dia, malgrat les denúncies a nivell internacional.

Per tant, estem parlant d’una situació molt diferent a la que succeeix a Catalunya. 
Però això no treu que, d’alguna forma, aquestes violacions no deixin de ser greus, 
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no deixin de tenir implicacions nacionals i internacionals, com intentaré explicar 
breument en aquesta exposició.

Almenys per entendre també el context, aquest informe, que es va fer en caste-
llà, preguntava el senyor Maragall, doncs, es va fer en castellà perquè el destinatari 
final no només era l’Estat espanyol, sinó que eren també els diferents organismes de 
Nacions Unides i del Consell d’Europa. 

És, de fet, la continuació d’un primer informe que es va fer l’any 2017, justament, 
i que es va encarregar per la Federació d’ONGs Catalanes, que sabeu que agrupa les 
diferents ONGs, més de cent ONGs, arreu de Catalunya, de l’àmbit de la pau, de la 
cooperació i del desenvolupament.

Doncs, davant del decurs dels esdeveniments del setembre del 2017, es va fer 
aquest encàrrec i es va produir aquest informe que parlava de violacions de drets ci-
vils i polítics a Catalunya al setembre i octubre de l’any 2017. I en el mateix moment 
es va desplegar una missió d’observació de drets civils i polítics, conjuntament amb 
diferents entitats agrupades en aquesta federació.

En aquell moment vam fer públic, a finals de setembre de l’any 2017, és a dir, 
abans de l’1 d’octubre, ho dic perquè és una mica el context, tot una sèrie de viola-
cions de drets civils i polítics que ja havíem detectat al mes de setembre. 

I de fet vam fer la compareixença en públic per presentar aquest informe prelimi-
nar dient: «Ja constatem que s’han produït aquestes violacions de drets civils i polí-
tics», que bàsicament feien referència a la llibertat d’expressió i opinió, la llibertat de 
premsa, la llibertat de reunió, la llibertat del procés just. Després en faré referència 
de forma més ampliada. Però ja dèiem que ja constatàvem aquest tipus de violacions 
ja a finals de setembre de l’any 2017. 

I fèiem aquesta compareixença pública, just abans de l’1 d’octubre dient: «Això, 
aquesta compareixença pública és alhora i hauria de servir com a prevenció de que 
no es realitzin violacions de drets civils i polítics en els propers dies.»

I ho fèiem l’endemà que dos relators especials de Nacions Unides posaven de 
manifest a l’Estat espanyol que s’havia de complir el dret internacional en l’àmbit 
de tot l’Estat espanyol i, especialment, a Catalunya, davant de la convocatòria del 
referèndum. Recordem, per tant, 28, 29 de setembre de l’any 2017.

Ho fèiem, en aquell moment, en un context que té relació amb el context que, 
d’alguna manera, ha continuat durant aquests dos anys. I posàvem ja, en aquell 
moment, de manifest dues coses o dues dimensions. El context en què es produïen 
aquells fets. Primer, dèiem, un nivell de Nacions Unides, aquells dos relators ha-
vien posat de manifest aquesta violació, diguem, ja incipient, de drets civils i po-
lítics a Catalunya. 

El 7 de setembre del 2017, és a dir, pocs dies abans, va haver aquest informe del 
relator especial de desaparicions forçades, amb relació a la Guerra Civil i la dicta-
dura franquista, Ariel Dulitzky, que posava de manifest el que abans esmentava. 
I posava de manifest el greu incompliment de l’Estat espanyol amb relació a aques-
tes obligacions.

Amb relació a Europa, també va coincidir aquell mateix mes l’incompliment i, 
recordem, en aquell temps es parlava de l’«incompliment d’autoritats polítiques de 
resolucions judicials». En aquell moment es va produir la sentència, 7 de setembre 
del 2017, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, desestimant justament el re-
curs que havien fet els països d’Hongria i Eslovàquia –ho dic perquè fa referència a 
temes que heu tocat en la Comissió i em consta–, amb relació a l’incompliment dels 
«cupos» de persones migrants, eh? En aquell moment s’esperava a l’entorn de 19.000 
persones, i l’Estat espanyol n’havia rebut només 1.980.

Es constatava, per tant, diguem-ne, l’incompliment, i a més a més la sentència 
parla de legally binding of refugee quotes, o sigui, una sentència d’obligat compli-
ment. Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d’obligat compliment, 
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que en aquest cas... Aquest era el context en el que es produïen els atacs, diguem-ne, 
d’incompliments davant de resolucions judicials que s’estaven produint.

De quins drets estem parlant? Ja hem fet referència i, per suposat, les diputades 
i diputats en teniu ple coneixement, però almenys també, eh?, posar-ho de manifest. 
Quan parlem de la Declaració Universal de Drets Humans de l’any 48, quan parlem 
del Conveni de Protecció de Drets Humans i Llibertats Fonamentals de l’any 50,  
i quan parlem del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics de l’any 66, tots 
aquests instruments ratificats durant la dictadura, en el moment en què es van rati-
ficar i es van signar per l’Estat espanyol, recordem-ho, aquests drets eren il·legals a 
l’Estat espanyol, eh? Aquest era el context.

El canvi significatiu que suposa l’aprovació amb la Constitució, que, lògicament, 
durant la transició a la democràcia i fins al dia d’avui –i en els darrers anys de for-
ma específica– s’advoca, eh?, al compliment de la Constitució, el canvi significatiu 
és que aquests drets civils i polítics de tots aquests instruments internacionals, com 
sabem, són d’obligada aplicació i compliment per totes les autoritats públiques, se-
gons l’article 10 de la Constitució. I no només això, sinó que, a més a més, segons 
l’article 96 de la Constitució, són d’obligat compliment per a totes les autoritats, i 
estem parlant del poder legislatiu, del poder judicial i del poder executiu. I són di-
rectament aplicables. 

Això vol dir que els tribunals, i això als tribunals espanyols els ha costat molt, i 
encara els costa molt, aplicar de forma directa aquest dret internacional que forma 
part de l’ordenament jurídic intern. No és que es tracta d’un text en el qual els jutges 
o els diputats es poden inspirar, sinó que la Constitució i els tractats internacionals 
diuen que són d’obligat compliment i en les seves resolucions judicials han d’aplicar 
necessàriament aquest dret.

Passo ja a concentrar-me sobre el darrer informe, que vaig fer a mans, i espe-
ro que tots els diputats i diputades doncs tinguin. I per tant intentaré assenyalar els 
aspectes, diguem, que d’alguna manera excedeixen o que crec que no queden prou 
recollits, perquè han succeït d’altres coses amb posterioritat.

En tot cas, a l’inici de l’informe fèiem referència que detectàvem que, segons 
també els principis i la doctrina internacional, s’estava aplicant en els últims anys 
una doctrina que és coneguda com a «lawfare», eh?, que seria la guerra a través de 
la llei, eh?, per fer una traducció. Aquí no és tan conegut, eh?, però, a nivell interna-
cional, i a Nacions Unides, doncs, evidentment, se’n parla molt. 

De fet, és una creació, una conceptualització del que va succeir –i ho poso de re-
llevància perquè crec que les aplicacions de la llei i les resolucions que s’han adoptat 
pels diferents organismes del poder judicial, el poder executiu i poder legislatiu en 
els últims anys tenen a veure amb la inspiració d’aquest principi–, això es va comen-
çar a aplicar a partir dels atemptats de les Torres Bessones, específicament, i a partir 
de tot el que va succeir a l’Afganistan i a Guantánamo. 

És a dir, la creació d’un corpus de llei i d’una aplicació judicial d’aquesta llei cre-
ada, en realitat, amb l’impuls de l’executiu i amb, per entendre’ns, amb tot l’aparell 
de l’Estat: fiscalia, tribunals, etcètera, etcètera, per aplicar una llei amb uns deter-
minats interessos polítics contra adversaris polítics. 

A més a més, després faré referència, també vam posar en el primer informe 
l’aplicació del dret penal de l’enemic, però en faré referència més endavant.

Estem parlant d’una situació en què, en realitat, s’aplica aquesta llei com si hi 
hagués un estat d’excepció de facto. És a dir, no es declara l’estat d’excepció, però 
en realitat s’està actuant legislativament i judicialment i executivament com si fos 
un estat d’emergència, estat de setge, etcètera, etcètera. Algunes de les situacions 
excepcionals que també contempla la Constitució espanyola.

I posaré només un exemple d’aquell setembre, per no centrar-nos en l’U d’Octu-
bre ni en els mesos posteriors. El 13 de setembre de 2017 –i convido les diputades 
i diputats a llegir el text literal de l’ordre, perquè està acompanyada en l’informe de 
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l’ordre del Fiscal General de l’Estat, torno a dir, 13 de setembre del 2017– ordena re-
bre declaració com a imputats i rebre declaració..., i, si no compareixen, detenir-los, 
712 alcaldes de Catalunya i, cito literalment: «por la cooperación de la organiza-
ción» del referèndum il·legal.

Primer, que no era il·legal, però és que, després, no era delicte. És a dir, està uti-
litzant una ordre, en aquest cas, de fiscalia, ordenant detenir autoritats públiques del 
país...

El president

A quants es va enviar això?

Jordi Palou-Loverdos

Set-cents dotze alcaldes, eh? I per tant, ordenant ser declarats imputats i, en 
tot cas, la possibilitat de detenir-los, per un delicte que no existeix o que va deixar 
d’existir, en aquest cas, en el Codi penal espanyol. 

Poso aquesta exemple com a exemple de lawfare, i, lògicament, estem parlant del 
Fiscal General de l’Estat i amb totes les, diguem-ne, derivades que això suposa en 
les connexions més o menys directes o indirectes que té amb l’Executiu.

En l’informe s’analitzen també les diferents infraccions del principi de separació 
de poders que es produeixen entre el poder legislatiu, el poder executiu i el poder 
judicial, i em remeto a l’informe. 

En l’informe fem anàlisi de jo diria dels cinc drets fonamentals que han estat vi-
olats durant aquest període de forma específica. Analitzem, de forma detallada, les 
violacions al dret a la llibertat en totes les seves dimensions.

El fet és que moltes persones, no només membres del Govern de Catalunya, 
consellers, alts càrrecs del Govern, funcionaris, sinó també molts ciutadans privats, 
d’empreses, de diferents dimensions de la societat civil, d’organitzacions, d’organit-
zacions informals, de grups de ciutadans que no eren res més que grups de ciuta-
dans i ciutadans individuals que van ser investigats, detinguts, declarats, diguem, 
inculpats o investigats i en alguns casos amb totes les conseqüències que això tenia 
en relació amb el tema de llibertat. Ho torno a dir, en alguns i molts casos amb una 
interpretació del dret penal que, segons la visió de molts experts nacionals i interna-
cionals, lògicament, de qui informa, excedeixen l’aplicació dogmàtica de com ente-
nem el dret penal en una societat democràtica.

Vull posar de manifest especialment, perquè això és posterior a l’informe i és 
relativament recent, els dos dictàmens del Grup de treball de Nacions Unides sobre 
Detencions Arbitràries i, en aquest cas, almenys aclarir –després ho podem ampliar 
si és del seu interès– que no es tracta d’un informe divulgatiu o de sensibilització 
sobre drets humans d’un organisme de les Nacions Unides. Es tracta d’un organis-
me de Nacions Unides en què, en aquest cas Espanya, com a estat, és estat part i 
que justament, en aplicació dels tractats internacionals, s’obliga a donar compliment 
de tot allò que sorgeixi dels organismes corresponents, entre els quals el Grup de 
Treball de Detenció Arbitrària. I el Grup de Treball de Detenció Arbitrària diu, en 
totes aquestes situacions, i en particular en relació amb membres del Govern i líders 
de la societat civil, que s’ha produït una detenció arbitrària i una privació de lliber-
tat arbitrària, i exhorta l’Estat espanyol a produir l’alliberament immediat. Estem 
parlant del mes de maig, i el mes de juliol d’aquest any, com saben perfectament, 
aquestes persones no han estat alliberades i l’Estat espanyol no ha donat compli-
ment a això.

No és només l’Executiu, el poder executiu espanyol, sinó l’òrgan judicial espa-
nyol, en aquest cas el Tribunal Suprem, que és qui té, en última instància, la deci-
sió última sobre això, que es despatxa, justament, en una de les seves resolucions, 
menyspreant –jo diria més enllà del mal to–, amb mala educació i amb mal to jurí-
dic com a expressió de l’Estat respecte un organisme de les Nacions Unides oficial 
que l’exhorta a posar en llibertat.
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En segon lloc, el dret a la llibertat personal, a la seguretat personal, i absència de 
tortures i tractes inhumans i degradants. Aquí, també a l’informe fem referència què 
entén el dret internacional, i, en particular, els diferents organismes de Nacions Unides, 
com a tracte inhumà i degradant. I això, de forma específica, es va produir durant els 
mesos de setembre i octubre i següents de l’any 2017, però molt especialment, evident-
ment, durant l’U d’Octubre de l’any 2017.

Estem parlant de 1066 persones lesionades, segons les dades oficials treballa-
des, diguem-ne, de forma sistemàtica per la Generalitat de Catalunya, on davant 
d’aquests fets, com després posarem de manifest, diferents organismes de Nacions 
Unides han demanat que s’ha de produir una investigació global, independent, i im-
parcial de tot això.

El que hem pogut veure no només pels mitjans, sinó pel mateix judici al Tribunal 
Suprem, tota la dimensió que aquell desplegament de violència va tenir, en aquell cas 
i encara avui es continua parlant de possible ús excessiu de la força. De fet, vull po-
sar simplement com a corol·lari, com a marc, aquestes paraules de l’Alt Comissionat 
de Nacions Unides, el 7 de març del 2018, que diu clarament que «va quedar asto-
rat davant de la violència que es va desplegar durant el referèndum del mes d’octu-
bre». Això ho feia davant de tots els delegats de tots els estats en el Consell de Drets 
Humans, en el seu penúltim informe. Fa referència a això que deia ara en aquest mo-
ment, diu: «el que apareix com a possible excessiu ús d’utilització de la força per la 
policia» –estic traduint literalment, eh?– i com ve descrit pel Govern espanyol com 
a «legal, legítima i necessària», diu l’Alt Comissionat «és qüestionable». Recorda a 
les autoritats que la detenció preventiva hauria de ser considerada una mesura d’úl-
tim recurs i, a més a més, encoratja al diàleg.

Vaig acabant amb aquest fet. El que sembla bastant clar i bastant evident, segons 
totes les investigacions que s’han anat produint de forma paral·lela, posteriorment, 
a aquests fets és que hi va haver, més enllà de les ordres estrictes de fiscalia, jutge, 
ministeri de l’Interior, vicepresidència del Govern, Govern, en escalada jeràrquica 
inferior, fins als caps de la policia, Guàrdia Civil, Policia Nacional; més enllà del 
compliment, en moltes d’aquestes situacions, de com s’havia d’actuar policialment, 
almenys, aproximadament, en cent centres de votació, durant l’U d’Octubre, va ha-
ver-hi una estratègia clara que excedia o, en tot cas, d’acord amb ordres secretes 
que desconeixem, una aplicació diferent, d’acord amb un patró sistemàtic que es 
va desplegar en tot el territori a les quatre províncies de Catalunya, amb batallons 
uniformats antidisturbis, seguint exactament la mateixa dinàmica, el mateix patró  
i desplegant exactament les mateixes dinàmiques d’atac violent.

Vaig acabant amb els tres últims drets. Es detallen també a l’informe les nom-
broses violacions al dret a un procés just i equitatiu i el dret a la tutela judicial efecti-
va. He posat, com a exemple, aquesta ordre de la fiscalia general del 13 de setembre 
de 2017, però a partir d’aquí es produeixen moltes situacions, es produeix el trenca-
ment –i s’ha denunciat des dels inicis, i es continua denunciant, i és molt probable, 
de vegades es té la sensació que totes aquestes violacions de drets humans es denun-
cien, es denuncien informes, es denuncien en comissions com avui, es denuncien 
en parlaments, es denuncien fins i tot davant dels tribunals, i això no serveix per a 
res. Bé, tot això té un recorregut; evidentment, cada una de les institucions té les 
seves competències; el Parlament té les seves competències, els jutges tenen les se-
ves competències i tot això arribarà, acabarà arribant al Tribunal Europeu de Drets 
Humans, on totes aquestes denúncies acumulades que s’han anat produint, i que 
s’han de produir de forma reiterada, diguem, i en cascada sense que s’interrompi, 
tindran una resolució, on es considerarà o no es considerarà.

Malauradament, també hem vist com algunes condemnes del Tribunal Europeu 
de Drets Humans són manifestament incomplertes també per l’Estat espanyol, mal-
grat que s’ha constatat la violació de drets humans, s’ha constatat l’incompliment 
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dels tractats internacionals i, malgrat això, aquest exemple de bon fer públic manca 
de forma manifesta.

Estem parlant del trencament del jutge natural, en molts dels casos, i no faig re-
ferència únicament a membres del Govern, a membres d’aquest Parlament, amb la 
seva presidenta al capdavant, sinó també a ciutadans que han hagut d’anar a decla-
rar davant l’Audiència Nacional o el Tribunal Suprem. Estem parlant del dret a la 
presumpció d’innocència, on des del president del Govern, ministres, fiscals gene-
rals de l’Estat, fins i tot jutges i membres de la magistratura, han trencat i han vio-
lat directament aquest dret, fent manifestacions clarament i contundentment contra 
aquesta presumpció d’innocència, donant per fet utilitzar llenguatges i adjectius que 
tots coneixem, la culpabilitat de les persones que estaven essent objecte d’investi-
gació, fet que ha generat un ambient de pràctica correspondència..., quasi és una 
sentència que es decanta per sí mateixa en relació amb membres del Govern, amb 
membres del Parlament, però en relació amb altres persones, membres a l’exili, et-
cètera.

S’han produït investigacions il·legals prospectives a molts nivells, on molts ciuta-
dans han estat investigats com si estiguéssim pràcticament en una dictadura o en 
període de dictadura, amb investigacions secretes, amb seguiments personals a per-
sones, amb intervencions telefòniques i de correus electrònics. Tot això ha format 
part i ha nodrit informes policials que s’han donat com si fossin dictàmens, di-
guem-ne, «perito-especialistes»; estem parlant d’informes policials que tenen valor 
de denúncia, però que, tal com s’ha produït a partir d’aquesta investigació prospec-
tiva, sobretot iniciada a partir del Jutjat d’instrucció 13 de Barcelona, han nodrit 
diferents ordres: jutjats d’instrucció, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Audiència Nacional, Tribunal Suprem. 

I acabo simplement fent referència a les diferents i notòries violacions del dret a 
la llibertat d’expressió, opinió i llibertat de premsa, a ciutadans, periodistes, a mit-
jans de comunicació. Amb el relator vam tractar especialment tot el tema de cen-
sura, Internet i el que es coneix, des de la perspectiva de Nacions Unides, com la 
ciberguerra contra el referèndum. I també les violacions al dret a reunió i reunió 
pacífica, i no només a Catalunya, sinó que fem referència a diferents indrets de l’Es-
tat espanyol: a Madrid, a Gijón, a Saragossa, a Badajoz, etcètera, i, lògicament, fem 
referència de forma explícita –i ho podem ampliar en el torn d’intervencions– amb 
el que va succeir el 20 de setembre o l’1 d’octubre de 2017.

I per últim, que també té una incidència especial en aquesta cambra, les vio-
lacions al dret a la participació política amb diferents persones diputades, tant al 
Parlament de Catalunya com al Congrés dels Diputats i Senat, prèvies al referèn-
dum, concomitants al referèndum i posteriors al referèndum, i impedir participar en 
eleccions i en poder exercir fins i tot de diputat, i com que ho coneixen millor que 
jo, simplement faig referència a això.

De fet, amb les notícies que s’han produït aquesta setmana, i si com sembla 
aquesta sentència que s’ha de produir al Tribunal Suprem abans del 16 d’octubre, 
com sembla que es produirà, això causarà novament, probablement si hi ha..., en el 
cas que hi hagués condemna, que novament persones polítiques i membres de di-
ferents partits polítics, ni tan sols es puguin presentar a les eleccions, com es van 
presentar a principis d’aaquest any.

Acabo amb una referència breu, almenys per ubicar que totes aquestes denún-
cies s’han denunciat a través d’aquest informe amb diferents aportacions públiques, 
però també a nivell internacional i a nivell d’organismes internacionals. Aquestes 
denúncies i aquestes violacions s’han portat al Consell d’Europa, específicament, 
i a l’Organització de les Nacions Unides, i, en aquest cas, haig de fer referència a 
l’Alt Comissionat de Nacions Unides, i hi faig referència perquè el president d’a-
quest Parlament i d’aquesta legislatura es va reunir amb membres de l’equip de l’Alt 
Comissionat i, per tant, en aquest cas es va obrir l’estel.la des del Parlament de 
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Catalunya a aquest intercanvi sobre l’estudi i la constatació, o no, sobre la violació 
de drets civils i polítics.

Estem parlant d’informes que hem realitzat, davant, en aquest cas, especialment 
quatre relators especials amb els qual ens hem reunit amb ells personalment i amb 
els seus equips: el relator especial per la promoció i la protecció dels drets de la lli-
bertat d’opinió i expressió, el senyor David Kaye; el relator especial d’independència, 
magistrats i advocats, el senyor Diego García Sayan; el relator especial sobre tortura 
i altes penes humans i degradants, el senyor Nils Melzer, i el relator especial sobre 
reunió pacífica, el senyor Clément Voule, que en aquest cas vull posar de manifest 
que el senyor Clément Voule entre altres, però ell específicament, ha demanat reite-
radament una visita oficial a l’Estat espanyol; l’Estat espanyol sempre, en totes les 
seves manifestacions ha dit que està sempre obert a les visites oficials dels relators 
especials i als membres de l’Alt Comissionat, a hores d’ara aquest relator especial no 
ha rebut encara l’autorització per visitar oficialment Espanya.

També es van remetre aquestes violacions i aquest informe a l’Alta Comissionada 
de Drets Humans de les Nacions Unides, la senyora Michelle Bachelet, i, en el seu 
dia, a l’Alt Comissionat senyor Hussein, i també hem tingut reunions amb el Grup de 
Treball de Detencions Arbitràries.

Hem tingut en els darrers dos anys internacions al Consell de drets humans de 
Nacions Unides i, concretament, amb declaracions escrites i declaracions orals so-
bre el tracte inhumà i degradant de la policia a Catalunya durant l’U d’Octubre, 
especialment la violació del dret a la independència judicial i l’abús de la presó pre-
ventiva.

I acabo –últim minut– simplement fent referència que l’any 2016, l’Assemblea 
General de Nacions Unides va aprovar –jo diria que amb gran desconeixement in-
ternacional, però perquè ens entenguem, com saben bé, l’Assemblea General de 
Nacions Unides equivaldria al Parlament d’un estat, té l’òrgan executiu, l’òrgan le-
gislatiu seria l’Assemblea General–, doncs l’Assemblea General va aprovar, l’any 
2016, el dret a la pau. I dintre d’aquest dret a la pau, que també convido, en aquest 
cas, els membres del Parlament i els membres de la Comissió a estudiar totes les se-
ves dimensions, perquè moltes són transversals i tenen relació directa amb tot el que 
hem parlat avui, amb el dret a la pau es parla del dret a la seguretat, es parla del dret 
al medi ambient, es parla del dret a la desobediència, es parla del dret a la resistèn-
cia contra l’opressió, i podem llegir específicament aquest article; es parla del dret 
al desarmament; es parla del dret a la llibertat d’opinió i expressió; al dret al refugi 
–tots aquests drets a què he fet referència abans–, al dret a les víctimes i el dret a la 
veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no-repetició. I, en última instància, 
en global, aquesta necessitat de diàleg polític que fa temps que se’n parla hauria d’in-
cloure algunes d’aquestes dimensions d’aquest dret a la pau i, en particular, també, 
la reparació del teixit social que ha quedat malmès per la intervenció d’algunes au-
toritats públiques.

Bé, espero haver donat un marc suficientment ampli, lògicament, genèric de l’in-
forme, però estic a la seva disposició per ampliar-ho i per a qualsevol dubte o acla-
riment que es precisi.

El president

Molt bé. Perfecte, gràcies, perfecte i gràcies.
La veritat és que, efectivament, no només tenim el marc, sinó que tenim jo crec 

una aportació indiscutible d’elements concrets, a més del paisatge general que ens 
heu dibuixat, que en sí mateix ja és explícitament preocupant, hi afegim il·lustració  
i argument absolutament concrets i, des del meu punt de vista, indiscutibles.

Però no em toca a mi ara, com voldria i m’agradaria, començar el debat, sinó do-
nar la paraula als representants dels grups. Fem de gran a petit, com vulgueu. 

Endavant, senyora Anna Geis...



DSPC-C 335
19 de setembre de 2019

Sessió 5 de la CEDCP  11 

Anna Geli i España

Geli. (Rialles.)

El president

Ah, Geli, perdó.

Anna Geli i España

No es preocupi, que ens confonen molt sovint. Geis/Geli... (Rialles.)

El president

Perdó. Anna Geli, del Grup de Junts per Catalunya.

Anna Geli i España

Sí. Bona tarda, moltes gràcies per la seva explicació i aportacions. Malauradament, 
com bé s’ha dit a la introducció, falten grups polítics que hauria estat interessant que 
haguessin assistit en aquesta xerrada i exposició.

Bé, jo aniré..., en concret, a quatre preguntes, no sé si després les meves compa-
nyes també voldran fer alguna aportació, però aniré al gra preguntant quatre coses.

La primera és si pot tenir conseqüències per a l’Estat espanyol el fet de no com-
plir amb les resolucions del Working Group de les Nacions Unides. Aquesta seria 
la primera.

També si creu que els fets ocorreguts l’U d’Octubre poden ser en un futur clas-
sificats com a crims contra la humanitat, en el sentit de la utilització de la força de 
forma inhumana i degradant, i també això que ha explicat abans, que coneixem que 
hi ha més de mil persones lesionades i amb aquest ús de la força abusiva per part 
dels cossos policials.

També si creu que l’auge de les polítiques i formacions d’extrema dreta a tot 
Europa tenen relació amb aquest auge del lawfare que abans ha parlat també. 

I, per últim, si la sentència no fos absolutòria, quina implicació o resposta pot 
tenir Nacions Unides després de saber que sistemàticament s’han vulnerat aquests 
drets civils i polítics.

Moltes gràcies.
No sé si l’Aurora o... voleu fer...?

El president

Potser val la pena que primer fem les intervencions i després tingueu oportunitat 
de comentar...

Jordi Palou-Loverdos

Perfecte.

El president

Raquel Sans, del Grup Republicà.

Raquel Sans Guerra

Bé, moltíssimes gràcies. En primer lloc, agrair-li la seva exposició, agrair-li 
també la feina amb l’informe, perquè quan parlem d’aquestes violacions de drets 
humans, quan es recopilen totes i es posen en un informe realment esgarrifa la con-
creció d’aquestes violacions, no?

També, com la companya, lamentar l’absència de determinats grups polítics aquí 
i avui en aquesta comissió i en la resta de comissions on hem tractat temes tan inte-
ressants com l’auge, per exemple, de l’extrema dreta, que em sembla que és un tema 
que ens hauria de preocupar a tots plegats.

També agrair-li l’elaboració de l’informe i aquesta exposició en nom d’alguns 
dels nostres companys represaliats, perquè aquesta violació de drets humans la vi-
vim molt en primera persona o amb molta proximitat, i realment, quan et toca de 
prop, encara l’agraïment és més profund i més sincer.
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I, com la companya, també aniria al gra amb algunes preguntes. Ella parlava 
de les Nacions Unides, una mica la resposta que hi podria haver. La pregunta és si 
hi ha esperança que hi hagi una resposta positiva a nivell internacional; és a dir, en 
primer lloc, si hi ha aquesta esperança de resposta positiva i, en cas que la resposta 
sigui positiva, veient el poc respecte a aquest marc internacional, quines conseqüèn-
cies pot tenir una resposta internacional? Com això es traduiria després per part de 
l’Estat espanyol?

També, en la seva faceta de mediador, m’agradaria saber si es pot resoldre el con-
flicte polític, més enllà de totes les vulneracions que s’han produït fins al moment, 
si veu esperança també en la resolució d’aquest conflicte i si ens podria concretar 
quins creu que són els passos que caldria seguir, i més després de la sentència que, 
malauradament, no sé si és per aquesta vulneració de la presumpció d’innocència, 
però la majoria esperem condemnatòria, no? Seria aquesta qüestió.

I després un concepte que ha apuntat ara és la reparació del teixit social, com un 
d’aquests drets reconeguts. Si ens podria entrar una mica més en el detall i concretar 
una mica més. I li cediria la paraula.

El president

Gràcies. Senyor Lucas Silvano, en nom de Catalunya en Comú Podem.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, al compareixent. La veritat és que crec 
que és d’aquells informes que després, com a comissió ens toqui fer un informe de 
conclusions, ens servirà molt com a font bibliogràfica i com a font de coneixement.

Jo no tinc cap pregunta específica, però sí que m’agradaria fer un parell de co-
mentaris. Crec que sobre el dret penal de l’enemic, sobre la capacitat de generar un 
corpus jurídic ad hoc, diguem-ne, on el que es jutgi no són fets sinó autors, hi ha 
molta bibliografia, hi ha hagut també una certa tradició jurídica i política, especial-
ment abans de la Segona Guerra Mundial, on això ha tingut un pes específic i que 
ha permès certes reflexions.

Però sobre el fenomen de lawfare, crec que pràcticament..., jo no diria que és una 
innovació, però sí un fet relativament nou que està tenint conseqüències política-
ment importants, entre d’altres, en molts països d’Amèrica llatina, com a mecanisme 
per a impedir, diguem-ne, cert «tornisme»; és a dir, en el moment que un recupera 
el poder, utilitzar tots els mecanismes de l’Estat per establir-s’hi.

Jo no sé si parlaria de lawfare amb el que hem viscut en aquest país, però sí que 
és cert que hi ha hagut una certa estratègia antidemocràtica en utilitzar jo no diria es-
pecíficament el dret, sinó precisament espais fora del dret i de l’estat de dret per ero-
sionar la legitimitat de l’oposició política, com és el cas de les clavegueres de l’Estat 
o com és el cas de l’«Operació Catalunya».

A mi m’agradaria si pogués fer, vostè, alguna valoració sobre això, també per-
què quan succeeixen coses així diguem que, d’alguna forma, el que més ens genera 
dubtes és on està la frontera política. Està en allò que el dret internacional permet o 
no permet, sinó si intervé o no intervé –perquè hem vist informes falsos, hem vist 
filtracions de comunicacions privades que també són un dret polític reconegut i un 
dret constitucional reconegut, etcètera–, i quins mecanismes d’actuació i de sanció 
tenen els organismes internacionals en aquests casos.

No tinc cap més pregunta. En tot cas, tornar-li a agrair la seva intervenció.

El president

Molt bé. Jo no sé si tinc dret..., em sembla que no em toca..., em permeteu abusar 
una mica de la meva condició? No, només lligant amb algunes de les qüestions que 
s’han plantejat pels tres representants dels grups. I aquesta sensació... És a dir, hi ha 
resposta? Hi haurà resposta amb tota aquesta...? Ho dic perquè sinó hi ha una certa 
mena de sensació d’impunitat, no? O, com dir-ho..., una mena de contradicció entre 
evidència i conseqüència, entre totes les evidències i en cap conseqüència. O lli-
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gant-ho amb el que acaba de dir el senyor Silvano, també hi ha una mena de norma-
lització, d’una altra mena d’interpretació cada cop més lligada a l’autoritarisme en 
funció de l’Estat i a una democràcia o controlada o limitada, etcètera.

I, per tant, hi ha una pregunta més de fons. Les Nacions Unides, com la Unió 
Europea, està dominada estrictament per una lògica de solidaritat interestatal? O els 
consells de drets humans són...

I una última, molt concreta i molt específica. Les recents notícies a l’entorn de 
les actuacions dels serveis d’informació, dels serveis diplomàtics o com es diguin 
del Ministeri d’Afers Exteriors espanyol en relació amb les delegacions catalanes a 
l’exterior, es poden incloure...? En una o altra jo crec que sí, però voldria saber la 
vostra opinió en les violacions de drets en aquest terreny.

Endavant.

Jordi Palou-Loverdos

Perfecte. Doncs, moltes gràcies. Intentaré donar resposta a totes les preguntes, 
que segurament alguna de les preguntes motivarien pràcticament tota una altra ses-
sió, però intentaré ser al més concís possible.

Quines possibles conseqüències es poden derivar davant l’incompliment de l’Es-
tat espanyol dels dictàmens del Working Group. En aquest cas, per comprendre una 
mica la mecànica de Nacions Unides i del Working Group i dels seus dictàmens, en 
aquest cas, bàsicament estem parlant de conseqüències, si és que n’hi pot haver, de 
signe més aviat polític. A diferència d’altres organismes, en aquest cas estem parlant 
de conseqüències de caràcter polític.

És evident que les possibilitats d’influència que tenen els estats davant de Nacions 
Unides, tal com es va concebre les Nacions Unides després de la Segona Guerra 
Mundial, concep un joc d’equilibri a partir de la força dels estats. I, per tant, aque-
lles entitats que no són estat i aquells grups, diguem-ne, de persones, organitzacions, 
fins i tot organitzacions a nivell internacional, tenen una capacitat d’influència, evi-
dentment, més limitada.

Però un també té la sensació, pot tenir la sensació de que això no serveix per res, 
que és un brindis al sol i que això no té cap tipus de conseqüència.

El fet, jo els asseguro que la lectura de les paraules de l’Alt Comissionat de 
Nacions Unides davant de tots els estats membres citant Espanya com a un estat, di-
guem, dintre d’Occident, que viola sistemàticament els drets, va causar un impacte 
notable, eh?

Això té efectes, després, en molts nivells de Nacions Unides i de relacions in-
ternacionals, de representació, etcètera, etcètera. Lògicament, tots els estats desple-
guen tots els seus mecanismes i tot això per neutralitzar, juntament amb els estats 
aliats, tots aquests impactes que es produeixen, eh? 

Però, en tot cas, no deixa de ser un aspecte important d’impacte a nivell interna-
cional que també es pot utilitzar en els diferents nivells a nivell nacional. I em re-
fereixo Congrés de Diputats, Senat i parlaments, en aquest cas, autonòmics, posant 
de manifest doncs això i exhortant, en última instància, seguint el que diu Nacions 
Unides, a que es compleixin determinades coses o posant de manifest els incompli-
ments per part, en aquest cas, de l’Estat.

Amb relació a la pregunta de crims contra la humanitat. És una pregunta molt 
rellevant, que també podríem tenir molts intercanvis. En aquest cas, en la presen-
tació del president, em presentava com advocat acreditat davant de la Cort Penal 
Internacional. Hem d’entendre que aquí hi ha també dos nivells, eh?, d’intervenció.

Quan parlem de crim contra la humanitat, parlem de que la Cort Penal 
Internacional, amb seu a la Haia, té competència davant d’aquests crims. I, alhora, 
en aquest cas, l’Estat espanyol va fer un esforç per incorporar dintre del seu ordena-
ment jurídic intern el propi delicte per donar compliment a la ratificació del tractat, 
però, alhora, per fer-lo aplicable també a nivell interior.
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Quina dimensió té això? Té la dimensió que en adaptar-se a la legislació interna 
es fa amb una formulació que és, en gran part, idèntica a la de l’Estatut de la Cort 
Penal Internacional, però l’Estat espanyol afegeix alguns supòsits que no estarien, 
potser, a priori, inclosos dintre d’una investigació d’un crim internacional, al crim 
de la Haia. 

I, en aquest cas, faig específica referència a això perquè seria objecte d’estudi i, 
de fet, d’acord amb la descripció, tant a la Cort Penal Internacional, però especial-
ment en el crim nacional, tal com el tenim en el 506.bis del Codi penal o 507.bis del 
Codi penal, es parla d’atac sistemàtic o generalitzat contra la població civil o part 
de la població civil. 

El que justament, fruit de totes aquestes investigacions, s’ha pogut constatar per 
diferents investigadors internacionals i nacionals que hi va haver un atac sistemàtic, 
probablement més sistemàtic que generalitzat, sistemàtic, contra part de la pobla-
ció civil a Catalunya, utilitzant un mateix patró i causant lesions, en alguns casos 
greus, en altres menys greus, i en altres, lleus, que podrien ser, en aquest cas, ob-
jecte d’investigació per un, en aquest cas, un tribunal nacional, d’acord amb el dret 
penal espanyol, eh?

I per tant, a hores d’ara, i seguint una mica el que deien els relators, aquí, per 
exemple, es parla, a l’octubre del 2017, tant el 2 d’octubre com el 9 d’octubre del 
2017, tant Nacions Unides com el Consell d’Europa van demanar «una investiga-
ción independiente y efectiva y global sobre todo lo sucedido el 1 de octubre en 
Cataluña.»

A hores d’ara, tenim algunes investigacions parcials i segmentades d’alguns jut-
jats d’instrucció en relació al possible ús excessiu de la força i possible delicte de 
lesions. Però no hi ha una investigació global, a hores d’ara, almenys fins al dia 
d’avui, que investigui, diguem, de forma nacional i sistemàtica, el possible crim 
contra la humanitat. 

Però crec que, torno a dir, es pot estudiar que, d’acord amb la normativa nacional 
espanyola, i considerant aquesta ampliació de supòsits, sobretot, les lesions menys 
greus i lleus, es podria o hi cabria aquesta investigació.

En relació al tema del lawfare, i potser aprofito per fer la contesta a les dues. Jo 
no crec que vagi vinculat a l’auge de l’extrema dreta. Si més no, el lawfare, tal com 
s’ha desplegat i, de fet, doncs hem tingut, malauradament, molts mals exemples de 
països democràtics aplicant això. I vull recordar, en aquest cas, tot el que va succeir 
amb la guerra de l’Afganistan, tot el que va succeir amb Guantánamo, tot el que va 
succeir amb els vols de la CIA que van passar per Espanya, per cert, també amb 
investigació sobre això. I l’execució, jo diria que el pitjor exemple, diguem, contra 
natura va ser l’execució de Bin Laden vantant-se el president dels Estats Units, que 
es considera el primer país demòcrata del món, una execució extrajudicial, diguem, 
a legem o contra legem, o diguem-li com vulguem, en lloc de fer una investigació, 
un procediment judicial, una extradició i un enjudiciament, tal com està establert en 
els tractats internacionals. 

És cert que l’extrema dreta representa un repte quant a legislació i quant a aplica-
ció de quins són els límits democràtics que hem de marcar. I això sí que és un repte, 
diguem, democràtic, per als parlaments, en aquest cas, de tots nivells, perquè, d’al-
guna manera, es posi la limitació que correspon d’acord amb el dret internacional, 
perquè les persones puguin exercir els seus drets, tal com està previst en els tractats 
internacionals incorporats en el nostre territori i en la nostra normativa.

Quant a esperança positiva, possible esperança positiva de, no?, de resolucions o 
de reaccions o d’intervencions de Nacions Unides o del Consell d’Europa. Jo diria 
que, si no es fa res, l’esperança és zero, eh? Per tant, si no es denuncia allò que, d’al-
guna manera ha estat violació de drets humans, doncs l’esperança és zero. 

I per tant, a nivell individual i col·lectiu, ens podem oblidar de que un organisme 
internacional que té, en aquest moment, la situació de greu crisi humanitària dels 
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refugiats o que té la situació de la guerra a Síria o que té situacions que avui sor-
tien a la República Democràtica del Congo o a molts altres llocs del planeta, doncs, 
pugui tenir una mínima atenció al que va passar a Catalunya o continua passant a 
Catalunya.

Però el cert és que hi ha moltes possibilitats d’intervenció a nivell internacional 
per part de diferents nivells d’autoritats, i incloc el Parlament de Catalunya, tant  
a Nacions Unides com al Consell d’Europa, per poder desplegar això. 

I per tant, a tots els efectes, les diferents autoritats i institucions encara avui són 
Estat espanyol i, per tant, com a Estat espanyol i estat part de Nacions Unides i del 
Consell d’Europa, tenim una sèrie de canals que podem utilitzar i que crec que hem 
d’utilitzar i que crec que, d’alguna forma, almenys aquest informe està sobre la tau-
la d’aquests organismes i en tenen coneixement i s’han reunit amb moltes persones, 
moltes autoritats i moltes institucions d’aquest país, crec que és responsabilitat una 
mica de tots que l’esperança es tradueixi en realitat a partir del nostre treball conti-
nuat. No tenim, crec, una altra.

Em preguntàveu, com a mediador, si és possible resoldre aquest conflicte també. 
Segurament tindríem una sessió completa, no? Però almenys per dir alguna cosa. 
I, evidentment, no em pronunciaré sobre la virtualitat d’independència o no indepen-
dència, etcètera, etcètera. Justament, crec que, a nivell de tots plegats, però, especial-
ment les autoritats, s’està desaprofitant una oportunitat que, malgrat tot, es va produir 
després de l’U d’Octubre. I és que, si és que podem parlar de les dues parts, perquè 
n’hi ha moltes, de parts, i moltes, de visions, tant a nivell institucional com a nivell 
ciutadà, eh?, que en el fons això afecta tots els ciutadans de Catalunya i també d’Es-
panya, per suposat, el cert és que el que va succeir l’U d’Octubre dona a un hipotètic 
diàleg i fins i tot diàleg polític o a una possible facilitació de diàleg o inclús mediació 
discreta, diguem-li com vulguem, amb la fórmula que, d’acord amb el dret internacio-
nal i la pràctica d’usos internacionals diplomàtica, es preveu en aquests casos que es 
tracta d’un conflicte intern. Poder dir que, des de la perspectiva de l’Estat espanyol, 
malgrat es va dir que no es celebraria i que no s’havia celebrat el referèndum, el cert 
és que el referèndum va tenir lloc, tot i que els observadors internacionals van dir que 
no complia els estàndards internacionals, i per tant, a nivell polític, per dir-ho d’al-
guna forma, es pot acceptar que es va produir una consulta referendària sense valor 
legal, eh? 

I des de la perspectiva, doncs, en aquest cas, catalana, de forma una mica coinci-
dent, segurament que també es va dir que es faria un referèndum i que, quan es parla 
una mica del mandat del referèndum també es pot argumentar que, malgrat que tots 
els arguments anaven en contra de la celebració d’aquest referèndum, aquest refe-
rèndum va tenir lloc. Però, alhora, poder dir de la mateixa manera que no es reuneix 
els requisits dels estàndards internacionals, i que hem de resoldre aquesta situació 
d’una forma política. 

I que s’ha de produir aquest diàleg, tard o d’hora. No dic negociació. La nego-
ciació forma part, en tot cas, del decurs del diàleg. El diàleg és intercanviar idees, 
interessos, necessitats, col·lectius, individuals, etcètera, etcètera. Escoltar-se en això 
i, a partir d’aquí, poder avançar amb possibles solucions creatives que van més allu-
nyades de les posicions individuals de cada una de les persones que s’asseuen en 
una taula.

I quins passos es podrien fer? Tots els passos que s’haurien de fer haurien de ser 
discrets, segons la meva manera d’entendre. Cada vegada que s’ha intentat fer algu-
na cosa en aquest sentit i que ha tingut la dimensió pública ha resultat frustrada. Per 
tant, entra dintre de la normalitat i s’ha fet en aquest país en moltes altres situacions 
de conflicte polític greu, reunions discretes i fins i tot secretes, en el que s’avança 
en el diàleg i en el que s’avança en les propostes concretes, que després, lògicament, 
han de ser socialitzades, eh?, d’alguna forma, si és que es pot dir d’alguna manera.
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I quant a la reparació del teixit social. Aquí, segurament, s’haurà d’intervenir a 
molts nivells. A nivell institucional, per suposat. I aquí, hi poso un exemple que, en 
aquest cas, també el Parlament de Catalunya i el Govern de Catalunya poden, di-
guem, aprofitar. I és un exemple, però que té a veure amb això, no?

En relació a la Guerra Civil i la dictadura franquista. Es va aprovar el Dia nacio-
nal en memòria de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista. Es va 
aprovar fa ja dos o tres anys. Es va fer solemnement en el Palau de la Generalitat i 
això no s’ha tornat a repetir. És una mesura d’estat, és un dia nacional a Catalunya  
i és de caire reparatori, justament per totes les víctimes que van patir doncs la vio-
lència, tant de la Guerra Civil com de la dictadura franquista. Doncs hi ha aspectes, 
diguem, de reparació simbòlica, que no necessàriament material, que són impor-
tants i que s’han d’explorar. 

En el decurs de..., i seguint una mica això, hem fet iniciatives a nivell de societat 
civil, no institucional, com són les audiències memorials, on, en diferents pobles de 
Catalunya, hem reunit víctimes i..., primera, segona, tercera i quarta generació de les 
persones que van viure en primera persona els fets de la Guerra Civil o de la dicta-
dura i que han compartit en l’espai públic i s’ha reparat el teixit social, a nivell local, 
però s’ha reparat el teixit social.

Apunto això com a possibles idees, i n’hi ha moltes, a nivell de creativitat, que 
es poden desplegar.

I ja vaig acabant. Com es pot, davant del lawfare i davant del dret penal de l’ene-
mic, com es pot reforçar o què es pot fer, diguem, per intentar neutralitzar aquests 
espais de buits legals, no? Doncs, en aquest cas, no ens queda altra que un reforç de 
l’estat de dret, però com Déu mana. 

Va haver-hi una dècada, a partir de finals de..., o durant els anys noranta, eh?, des 
de la caiguda del mur de Berlín fins a les Torres Bessones, que va haver-hi un desple-
gament internacional i nacional sobre drets humans, on es va prendre seriosament l’es-
tat de dret a nivell internacional i on s’aplicava en molts llocs, amb, evidentment, greus 
excepcions durant els anys noranta, com saben, a l’ex-Iugoslàvia o els crims de Ruanda 
o molts altres indrets, però que en el seu desplegament va culminar amb una cort penal 
internacional que avui seria impensable, probablement, que es creés i que es ratifiqués.

Doncs, no ens queda una altra que contribuir en l’àmbit internacional al refor-
çament de l’Estat de dret a nivell nacional i internacional. I vull posar un exemple. 
Un exemple que ha sofert –ha sofert–, en aquest cas, l’Estat espanyol i que en bevem 
les conseqüències, i que hem denunciat de forma reiterada, que és tot el tema de la 
justícia universal. El principi de justícia universal que permet investigar i enjudiciar 
crims que s’han produït en un tercer estat i que, amb tota la força del dret interna-
cional, preveu aquesta lluita contra la impunitat. 

I per tant, hem vist també l’efectivitat de les resolucions de tercers estats sobre 
un conflicte d’un tercer estat. Hem vist les resolucions, en aquest cas, del tribunal 
alemany o dels tribunals belgues sobre el nostre procés, intervenint, aplicant, el dret 
nacional i el dret internacional.

En aquest cas, va haver-hi una iniciativa del Partit Popular, primer del Partit 
Socialista i després del Partit Popular, per anular i neutralitzar la justícia universal, 
que dona un missatge justament d’afebliment de l’Estat de dret a nivell internacional. 

I que, justament, el que hem de preveure és que tots aquests espais d’impunitat 
que es produeixen... Per què tenim totes aquestes persones, milers de persones que 
travessen el mar desesperades buscant la supervivència? Perquè viuen en situacions 
de guerres i situacions desesperades en el seu lloc. Si no som capaços, com a co-
munitat internacional o com a membres de la comunitat internacional, d’investigar 
i enjudiciar aquests responsables, aquestes persones les continuarem tenint i venint 
de forma desesperada.

Per tant, una contribució dintre de l’àmbit del dret nacional però en l’àmbit inter-
nacional perquè no es produeixin totes aquestes violacions de drets aquí i allà i allà 
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on faci falta és, precisament –poso aquest exemple– el reforçament de l’estat de dret 
internacional a través de l’aprovació de mesures de justícia universal i que, malaura-
dament, doncs, en aquesta legislatura que acaba d’acabar, malgrat les bones paraules 
de la ministra, no s’han realitzat.

I em sembla haver contestat, però, en última instància, en relació amb tot el tema 
dels organismes internacionals, tant Nacions Unides com el Consell d’Europa, crec 
que hi ha camp per córrer, perquè, d’alguna manera, en aplicació d’aquest dret, facin 
el que han de fer i compleixin la seva missió.

El president

Molt bé. Ha quedat alguna qüestió o alguna última...? Molt bé. Doncs podríem... 
Jo sí que tindria, eh? (rialles), almenys, ganes de continuar. (Veus de fons.) (Rialles.) 
Però deixem-ho aquí.

Només per esmentar una de les que m’agradaria... i ho deixo per al futur, eh? 
Del que dèiem al principi de tot, no em sembla que estiguem posant de relleu sufi-
cientment la vulneració de la pròpia Constitució espanyola que s’està produint siste-
màticament. Però bé, això és..., és una reflexió que potser va enllà d’aquesta sessió, 
naturalment. 

Jo us agraeixo moltíssim la presència, l’explicació, l’interès i la utilitat, eh? 
Perquè crec que això quedarà, efectivament, no només registrat i documentat, sinó 
que també formarà part del patrimoni de reflexió i d’elaboració de futures iniciatives 
des del propi Parlament de Catalunya, eh?

Jordi Palou-Loverdos

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies i moltes felicitats també, eh? Gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de tres de la tarda i un minut.
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