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Sessió 19 de la CIACE

La sessió de la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 

Espanyola a Catalunya (CIACE) s’obre a les nou del matí i set minuts. Presideix Antoni Mor-

ral i Berenguer, acompanyat del vicepresident, Lucas Silvano Ferro Solé; de la secretària, 

Gemma Espigares Tribó, i del secretari en funcions Jordi Orobitg i Solé. Assisteix la Mesa el 

lletrat Ferran Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Francesc de Dalmases i Thió i Gemma Geis i Carreras, pel 

G. P. de Junts per Catalunya; Marc Parés Franzi, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, 

i Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i Casa-

majó, l’exconseller de Cultura Lluís Puig i Gordi i les exdiputades del Parlament Mireia Boya 

e Busquet i Marta Rovira i Vergés.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Mireia Boya e Busquet, exdiputada de la Candidatura d’Unitat Po-

pular - Crida Constituent, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre 

l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (tram. 365-00011/12). 

Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Ca-

talunya. Compareixença.

2. Compareixença de Pío García-Escudero Márquez, president del Senat, en qualitat de 

testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitu-

ció Espanyola a Catalunya (tram. 365-00049/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 

de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. Compareixença.

3. Compareixença d’Ignacio Cosidó Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari Popular al 

Senat, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 

155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (tram. 365-00046/12). Comissió d’Investigació 

sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. Compareixença.

4. Compareixença de Marta Rovira i Vergés, exdiputada, en qualitat de testimoni, da-

vant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola 

a Catalunya (tram. 365-00018/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 

de la Constitució Espanyola a Catalunya. Compareixença.

5. Compareixença de Carles Puigdemont i Casamajó, expresident de la Generalitat, en 

qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la 

Constitució Espanyola a Catalunya (tram. 365-00021/12). Comissió d’Investigació sobre l’Apli-

cació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. Compareixença.

6. Compareixença de Clara Ponsatí i Obiols, exconsellera d’Ensenyament, en qualitat 

de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Cons-

titució Espanyola a Catalunya (tram. 365-00023/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplica-

ció de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. Compareixença.

7. Compareixença de Lluís Puig i Gordi, exconseller de Cultura, en qualitat de testimoni, 

davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espa-

nyola a Catalunya (tram. 365-00022/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Arti-

cle 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya. Compareixença.

El president

Conselleres, consellers; diputats, diputades; ciutadans que ens acompanyeu avui 
aquí aquest dematí; sigueu tots molt benvinguts i benvingudes. Anem a iniciar aques-
ta Comissió d’Investigació del 155; una més, excepcional.

Avui compareixeran, tal com teníem previst –ho tenim a l’ordre del dia– dos com-
pareixents que per segona vegada se’ls convoca, en Pío García-Escudero i Ignacio 
Cosidó. En la primera convocatòria van renunciar a venir. Tal com és procedent, se’ls 
convoca per segona vegada; i si per segona vegada, doncs, no venen, la Mesa del Par-
lament ho transmet a la fiscalia, perquè prengui les mesures oportunes. Això ens ha 
passat diverses vegades, amb governants de l’Estat espanyol, en aquesta comissió.
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Tenim previst, en primera compareixença, el molt honorable president Carles 
Puigdemont; la segona compareixença que farem avui serà del conseller de Cultura, 
Lluís Puig; la tercera compareixença, la que va ser diputada, Mireia Boya; i final-
ment, la quarta compareixença, la secretària general d’Esquerra, que va ser diputada 
al Parlament, la Marta Rovira.

Hi han tres compareixences, la Marta Rovira, el Lluís Puig i el president Carles 
Puigdemont, que seran fetes per teleconferència, per raons òbvies, degut al seu es-
tat, ja que es troben en aquests moments a l’exili. Esperem que sigui un període curt; 
confiem en la justícia europea perquè això, doncs, finalitzi com més aviat millor i que 
puguin transitar amb tota llibertat pel nostre país.

Per tant, anem a fer, tal com vam fer amb aquestes compareixences excepcionals, 
com és la d’avui; el dimarts passat van comparèixer, doncs, els membres del Govern 
que estan privats de llibertat i empresonats. Farem el mateix format que en aquelles 
compareixences, és a dir, cada un dels compareixents tindrà un primer torn per ex-
posar el que va ser el seu testimoni en el període, diguem-ne, de les amenaces; com 
després, l’execució de l’article 155 de la Constitució.

Després, posteriorment els grups parlamentaris presents a la sala –que no són 
tots, en aquesta comissió, com molt bé vostès ja saben, perquè hi han grups que han 
renunciat a participar-hi– tindran un període, doncs, de cinc minuts. Acostumo a ser 
una mica lax, per tant, doncs, entorn a aquest temps per fer la seva intervenció i les 
preguntes que considerin oportunes.

I posteriorment la persona que compareix, doncs, podrà respondre aquestes pre-
guntes. En el cas excepcional que hi hagués algun aclariment a fer, donaríem un torn 
molt curt per fer l’aclariment oportú. Per tant, amb aquest format, doncs, avui també 
iniciarem aquesta sessió.

Compareixença de Carles Puigdemont i Casamajó, 
expresident de la Generalitat, en qualitat de testimoni

365-00021/12

I sense més, passem, doncs, a donar la benvinguda al primer compareixent, el 
molt honorable president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

President, molt bon dia.

Carles Puigdemont i Casamajó (expresident de la Generalitat)

Bon dia; em podeu sentir bé?

El president

Us trobeu a les... Sí, ens sentiu bé, president?

Carles Puigdemont i Casamajó

Us sento bé, sí; em sentiu a mi?

El president

També. Molt bé, doncs...

Carles Puigdemont i Casamajó

Veig que hi ha una mica de retard en el so; si algú pogués «mutejar» el so de la 
sala, perquè hi ha un retorn aquí a la..., no?

El president

Doncs, que els serveis tècnics tinguin present aquesta qüestió, per veure si po-
dem procedir a la compareixença de la millor manera possible.

President, no sé si m’heu sentit abans...

Carles Puigdemont i Casamajó

Perfecte; sí.
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El president

El format que tenim previst, doncs, de fer és que tingueu una primera intervenció 
amb el temps que considereu oportú, per exposar, com a testimoni excepcional que 
vau ser l’octubre del 2017, del que van ser les amenaces del Govern espanyol respecte 
a l’aplicació del 155 i la posterior execució, diguem-ne, d’aquest article, en que vau 
sofrir tot el que és, vos i el vostre Govern, el cessament de les vostres responsabili-
tats i també, el que va suposar, doncs, la dissolució de la cambra, del Parlament de 
Catalunya.

Per tant, el vostre testimoni, aquesta comissió va considerar que és un testimo-
ni important, excepcional, pel rol de president del Govern de la Generalitat que en 
aquells moments exercíeu. Per tant, en aquesta primera intervenció agrairíem que 
fes l’exposició que vostè consideri oportuna per exposar una mica quin és el testi-
moni d’aquell moment.

Després, els grups parlamentaris tindran ocasió de fer les preguntes que conside-
rin oportunes, i posteriorment vostè també les podrà contestar. Si li sembla, doncs, 
teniu la paraula.

Carles Puigdemont i Casamajó

Molt bon dia. Veig que hi ha membres del Govern; honorables consellers i conse-
lleres; president de la comissió; diputats i diputades. Deixeu-me que expressi, d’en-
trada, un immens honor, una gratitud immensa per la invitació i una alegria, també, 
per poder adreçar-me a aquesta cambra, de fer-ho en una comissió molt rellevant, 
que és la que ha de no només analitzar, estudiar, aprofundir en el que va passar exac-
tament amb relació a l’aplicació del 155, sinó també extreure les conclusions per al 
camí que hem de continuar fent.

Intentaré centrar la meva exposició en una visió molt més general i també, en 
una part, més d’explicació de la meva experiència personal, del que va ser la prèvia 
i l’aplicació del 155. I després, naturalment, a les preguntes que els portaveus o re-
presentants dels grups parlamentaris vulguin adreçar, intentaré ampliar les respostes 
que calguin.

L’octubre del 2017, l’Estat espanyol va escriure una de les pàgines més negres 
de la seva història recent, i això mai ningú no ho oblidarà. És un record que pesarà, 
en generacions de molts catalans i que pesarà com una llosa en les relacions entre 
Espanya i Catalunya. Això és així; ja hi és; s’hi ha quedat. I per tant, és un element 
amb el que hem de tractar a l’hora d’analitzar, intervenir, en les relacions entre Ca-
talunya i Espanya. De fet, el que hauria hagut d’haver estat l’inici d’una nova etapa, 
una etapa basada en el reconeixement mutu, en el respecte a la manera com la socie-
tat catalana volia escriure i volia decidir el seu futur, es va convertir, per ordres del 
rei d’Espanya i dels seus entregats servidors del poder judicial, del poder legislatiu i 
del poder executiu, que es van confondre en un tot i en una sola veu, es va convertir 
en una agressió a tot un poble i a unes institucions seculars: les institucions històri-
ques d’autogovern de Catalunya.

Va també representar la liquidació de les escasses esperances que encara queda-
ven, gairebé quaranta anys després de l’aprovació de la Constitució, i es va encarregar 
de deixar en una única via la manera de continuar sent súbdits de l’Estat espanyol: 
la via de la resignació, de la renúncia a qualsevol reivindicació, les de tipus social, 
l’abandonament de qualsevol reivindicació de defensa de la nostra identitat nacional, 
de la nostra llengua, dels nostres drets històrics. Per tant, ja no és només que la via 
d’una nova devolució de poders hagués quedat morta; és que ja no seria possible ni 
tan sols aspirar a defensar els nostres drets com a comunitat nacional, sense córrer el 
risc de la repressió.

Més de dos anys després de l’aplicació del 155, totes les evidències, totes, con-
firmen el pronòstic que alguns vam fer aleshores. I avui, que tinc l’oportunitat de 
fer-ho, ho vull compartir amb tots vostès. Ho faig com un home lliure, des del Par-
lament Europeu, mal que els pesi a alguns, i ho faig havent defensat, en aquests més 
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de dos anys, la legitimitat del meu Govern i de les nostres decisions arreu on he anat 
i davant de tothom amb qui m’he trobat.

Senyores i senyores diputats, a l’octubre del 2017 Espanya va tornar a ser fosca, 
tenebrosa. Va tornar a ser la de sempre. La de sempre que, erròniament, havíem cre-
gut sepultada sota la làpida de quatre dècades de suposada democràcia exemplar. 
Tornava, per tant, la tradició de resoldre les dissidències amb cops de força, si és que 
mai s’havia abandonat. Una tradició, lògicament, que s’havia actualitzat, per raons 
d’eficiència i per raons, sobretot, de pertinença al club europeu. Ja no serien els mi-
litars els qui assumirien el rol de salvadors de la pàtria; ara serien els jutges i fiscals, 
els encarregats de fer-ho. Espanya tornava a posar la pàtria per damunt de la idea 
de justícia i de dret, i s’endinsava en un forat, del qual no ha sortit, i del qual tindrà 
dificultats per sortir.

I si mai ho fa, no serà sense un cost enorme, que, per cert, alguns van dir, de ma-
nera temerària i irresponsable, que valia la pena pagar. L’octubre del 17, els poders 
espanyols van fer un cop d’estat que pretenia liquidar la legítima aspiració del poble 
de Catalunya de decidir el seu futur de manera democràtica. I de retruc volien di-
namitar les bases sobre les quals s’ha construït aquesta aspiració legítima. I a partir 
d’aquest cop d’estat es va desencadenar una operació de venjança, que encara dura, 
i que ha quedat empeltada sota la pell del poder espanyol.

Per tant, centraré aquesta meva intervenció sobre tres punts fonamentals: el pri-
mer, efectivament, explicar que el 155 va ser un cop d’estat que té responsables direc-
tes i indirectes –alguns dels quals s’asseuen en aquest Parlament–; dos, que el 155 va 
ser una venjança de l’Estat no contra els independentistes; va ser contra tot el poble 
de Catalunya, tot, els seus set milions i mig de ciutadans, i tercer punt, el més impor-
tant, la necessària superació de la cultura del 155. 

Fixin-se si tenia clar que va ser un cop d’estat, que va ser un cop d’estat que pre-
tenia fer molt de mal a Catalunya, que el primer que vaig decidir, com a president, 
va ser fer tot el possible per aturar-lo. La meva prioritat, en aquells dies de finals 
d’octubre, d’ençà que vam conèixer la literalitat d’aquella amenaça que sempre havia 
planat, de fer ús d’aquell article que mai s’havia utilitzat, de la Constitució, el 155, 
que la meva prioritat com a president en aquell moment va passar a ser salvaguar-
dar les institucions i protegir els ciutadans de la voluntat agressora de l’Estat, prote-
gir-los de la urpada que volia efectuar damunt de tot un país.

La seva voracitat era monstruosa, anava desbocat i tenia capacitat de fer molt de 
mal. Encara no l’havien començat a aplicar, i ja li endevinàvem que no només tenia 
aquesta capacitat. Jo he de confessar que, en aquelles hores i aquells dies, jo li vaig 
veure unes irrefrenables ganes de fer mal, una mena de plaer en l’acció punitiva, 
que és una cosa molt impròpia d’un estat democràtic, una pulsió insana de reprimir, 
d’imposar càstigs exemplars, d’escarmentar, d’alliçonar. 

La lògica que va portar a la decisió del 155 està clar que es va gestar abans del 
referèndum de l’U d’Octubre. I el seu recorregut, examinat ja aleshores i avui encara 
amb moltes més raons, és la crònica d’un cop d’estat modern, aquell que no necessita 
cap militar que tregui tancs al carrer, sinó que, amb un grup de càrrecs al poder ju-
dicial, degudament alineats, ja n’hi ha prou per alterar l’ordre constitucional. Perquè, 
per més esforços que dediquin a negar-ho, l’Estat va decidir actuar molt més enllà 
–en la forma i el fons– del que la mateixa Constitució espanyola preveu.

Deixi-me’ls fer un breu resum que refrescarà la memòria d’alguns constitucio-
nalistes amb amnèsia selectiva. Per als més veterans, això els sonarà, i els més jo-
ves segurament podran anar directament a la font, perquè són documents que estan 
publicats, perquè són documents que vostès poden consultar, en tota la bibliografia 
dels debats parlamentaris de les Corts Constituents. 

En el debat constitucional, específicament debatent sobre els poders extraordina-
ris de l’Estat, d’aquell article 155, que abans era el 154 i que pretenia ser un calc d’un 
article que apareix en la Constitució alemanya i austríaca –amb singulars i importan-
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tíssimes diferències, com es va anar veient– es van refusar explícitament –ho repetei-
xo–, es van refusar explícitament les esmenes que proposava d’un costat la UCD, de 
l’altre, Alianza Popular, que és aquell partit, del qual neix el Partit Popular, que va 
ser fundat –entre altres– per un exministre de Franco. Unes esmenes que pretenien 
especificar com a mesures possibles la dissolució de l’assemblea –és a dir, d’alguna 
assemblea regional, el Parlament de Catalunya, el parlament de qualsevol comunitat 
autònoma– i la dissolució d’altres òrgans autonòmics. Ho torno a repetir, perquè és 
una cosa que és bo que la retinguem i que l’expliquem bé: quan en el debat consti-
tuent de la Constitució espanyola els famosos «pares de la pàtria» van abordar com 
havia de plantejar-se aquest article i la seva constitucionalitat i la seva potencialitat 
–més enllà de deixar-lo obert, evidentment, en la seva declinació– van excloure ex-
plícitament que servís per dissoldre un parlament autonòmic i dissoldre altres òrgans 
autonòmics. És important retenir aquesta dada, perquè en el debat constitucionalis-
ta, sobretot en constitucionalisme comparat, amb com a Alemanya o com a Àustria 
aborden aquest mecanisme que tenen de coacció en el cas que un govern regional no 
segueixi determinades directrius, la proporcionalitat, allò que està previst explícita-
ment o allò que està descartat explícitament cobra una importància nuclear.

Per tant, des d’aleshores fins ben bé la seva aplicació i posterior justificació hi ha-
via un consens generalitzat, entremig de tots els constitucionalistes –i gairebé m’atre-
viria a dir «sense excepció»– que aquest article 155 no atorga poders il·limitats ni al 
Govern ni al Senat. Són poders extraordinaris, sí, però no són poders il·limitats. 

Els posaré un parell de límits específics de l’article 155. En primer lloc, no pot 
servir per reformar la Constitució espanyola, és a dir, alterar regles d’organització 
territorial que estan previstes a la Constitució per altres mecanismes, no per la via 
de la porta del darrere aprofitant una majoria parlamentària al Senat que habiliti un 
Govern a prendre unes mesures que clarament estan per damunt del que preveu la 
Constitució. Per tant, no pot servir aquesta drecera –aquesta porta del darrere–, no 
pot servir per modificar la Constitució, i encara menys pot servir per afectar drets i 
llibertats a les persones que tinguin reconeguts aquests drets i aquestes llibertats en 
la mateixa Constitució. De manera que a l’octubre del 17 es va forçar la Constitució 
i es va fer una aplicació anticonstitucional del 155.

Un dels mecanismes també que preveu és el requeriment del Govern que inicia 
el procediment del 155. Aquest és un requeriment que no és purament formal. No és 
l’excusa que es vol utilitzar per després desfermar les conseqüències tan devastado-
res d’aquest article. En absolut. És un requisit de fons. El mecanisme del requeriment 
no és un tràmit administratiu. És bastant més que això. És un paper, és un paper es-
sencial. En primer lloc, perquè fixa la raó per la qual es pretén iniciar el procediment 
extraordinari del 155. No pot ser una nebulosa com va ser en el cas del Govern es-
panyol i del Senat. No pot ser simplement el tràmit per una excusa, per una decisió 
que ja està presa. És un tema de fons. Si realment hi ha un conflicte, a què obliga la 
norma? A què els obliga la seva pròpia Constitució? D’entrada, al procediment de... 
En fi, del requisit, a dialogar sobre el requisit que es demana i, evidentment, com a 
conseqüència d’això, l’inici d’una possibilitat de diàleg per buscar una solució. Això 
és absolutament el marc constitucional –quan els ponents de la Constitució debatien– 
previst per a casos com el nostre.

El requeriment que envia el Govern espanyol al Govern de Catalunya, en lloc de 
ser el que va ser havia d’haver estat l’inici del diàleg que, en última instància, si ha gués 
fracassat aquesta via del diàleg, hauria justificat la presentació i aplicació de l’article 
155. No és una opinió el que diré ara, és un fet. És un fet comprovable. No hi va ser, 
llavors, aquest requeriment i aquesta via del diàleg. Ni tan sols després van permetre 
–ni abans ni després van permetre– que el Govern de Catalunya fos representat, per 
exemple, a través de la persona que jo vaig designar que era el nostre delegat a Ma-
drid, aleshores el Ferran Mascarell, que és el que jo vaig sol·licitar. Zero recorregut a 
la via del diàleg que és, hi insisteixo, inherent en el moment processal en què s’impul-
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sa el 155. El procediment del diàleg és un requisit imprescindible per a l’aplicació del 
155, i es va obviar de manera flagrant. Es va voler aplicar una venjança i un 155 que 
ja estava decidit i que va ser l’eina per executar-la.

I, per tant, així es va optar per aplicar justament aquelles mesures que van ser 
descartades en el debat constituent presentades per la dreta –la UCD i Alianza Popu-
lar, és a dir, els partits que eren hereus directes del règim franquista–, i després s’ha 
utilitzat el raonament que si no està descartat a la norma vol dir que està permès. 
Això és una aberració, com poden saber segurament molts dels experts que veig aquí 
a la sala en dret. 

No hi ha cap altre país que tingui una norma similar a aquesta. Tots, tots, absolu-
tament tots... No hi ha cap país –perdó, en les democràcies avançades, consolidades, 
exemplars, aquelles democràcies que no han de pagar campanyes de propaganda per 
explicar al món que són una democràcia, em refereixo a aquelles–, no n’hi ha cap 
que tingui una norma similar, perquè totes disposen d’una relació molt taxada –molt 
taxada– de les mesures extraordinàries que es poden adoptar, perquè són tan extra-
ordinàries que precisament per evitar que sigui una mena de xec en blanc que per-
meti –com deia abans– per portes dreceres fer reformes constitucionals o anar més 
enllà dels drets, de la violació de drets que preveu la pròpia Constitució, són els que 
efectivament ho tenen absolutament taxat. 

Diguéssim que l’aplicació del 155 que van aplicar no aguantaria, en cap d’aquestes 
democràcies que he citat –en cap ni una–, no aguantaria el mínim test de constitucio-
nalitat de la norma. En cap ni una. I creguin-me que després de més de dos anys de 
l’exili en una Europa democràtica he tingut més d’una i de dues ocasions de parlar 
amb experts constitucionalistes europeus en relació amb aquesta qüestió. I els assegu-
ro i els repeteixo que en cap d’aquestes democràcies l’aplicació que es va fer del 155 
no superaria el test de constitucionalitat d’una democràcia consolidada. 

Jo només els proposo que recuperin les dues cartes que va remetre el Gobierno 
i les respostes que vam efectuar des de Catalunya, què és exactament el que se’ns 
requeria i què és el que vam respondre. I no hi ha cap congruència ni cap proporcio-
nalitat entre el requeriment i el 155 que es va aplicar. 

Per tant, per resumir: l’Estat va aplicar allò exclòs expressament al debat constitu-
cional; dos, va afectar drets fonamentals recollits a la Constitució espanyola; tres, va 
incomplir el test de proporcionalitat, perquè no hi ha una congruència entre el reque-
riment inicial i les mesures adoptades –dissolució del Parlament, destitució del Go-
vern, substitució de tota la direcció de la Generalitat–; cap d’aquestes mesures resulta, 
a més a més, adequada per aconseguir la finalitat perseguida, evidentment perquè són 
desproporcionades. 

I és evident, més enllà de l’obvietat, que aquest article va ser aplicat d’una forma 
absolutament fora de la Constitució. Queda l’evidència també històrica que no va 
servir per resoldre cap conflicte, perquè no només es va renovar la majoria indepen-
dentista a les eleccions del 21 de desembre, sinó que, en les eleccions successives, en 
qualsevol de les seves formacions, aquesta majoria és persistent, és sòlida, és creixent 
i no recula, ni queda decapitada, ni queda liquidada com pretensiosament es va voler 
fer córrer..., els aleshores responsables del Govern espanyol. 

Segon punt. Per què dic que va ser una venjança contra tot el poble de Catalunya? 
Per mi, un cop conegut el detall de com pensaven aplicar el 155 –l’element que des-
coneixíem era la convocatòria d’eleccions, però tots coneixíem uns dies abans, que 
ho havien presentat, quina era la declinació que ells havien fet del 155–, quedava clar 
sense cap mena de dubte que l’Estat havia decidit emprendre el camí de la revenja, 
que volia castigar-nos, perquè els vam deixar en evidència l’U d’Octubre i que no es 
limitaria a prendre mesures contra les autoritats catalanes que ells creien responsa-
bles d’això, cosa que en tot cas entraria en una certa lògica política, sinó que directa-
ment a liquidar les institucions, a tallar les seves polítiques i, per tant, a causar tant de 
dany com fos possible a una població a la que feia culpable d’haver votat malament. 
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Van decidir perjudicar el normal funcionament del país, a consciència. Van deci-
dir perjudicar els set milions i mig de catalans, com a càstig i no pas com a solució. 
Van fer-ho a consciència. Van girar l’esquena a tot un poble, inclosos aquells ciuta-
dans de Catalunya que, de manera ben legítima, defensen la permanència dins d’Es-
panya. Tots, absolutament tots, víctimes del 155. 

De manera que s’equivoquen –i molt– els qui, sigui des de Catalunya o sigui des 
de l’Estat, en nom de la defensa de la unitat, reclamen un altre 155. Estan demanant 
que es perjudiquin els seus propis votants pel simple fet de viure a Catalunya. I cre-
gui’m, no se m’ocorre un exemple millor per definir el que és un comportament xenò-
fob. Aquest, el de voler perjudicar una comunitat de persones pel simple fet que viuen 
en un territori on, de forma democràtica i majoritària, s’escullen parlaments i governs 
de majoria independentista. Fer culpable a tot un poble, fer-li pagar, a tot un poble, 
les conseqüències d’haver votat en una direcció que el cap de l’Estat o el Govern o la 
majoria política espanyola no vol és no només profundament injust, està fora de tota 
lògica, de l’estat de dret i del rule of law de la Unió Europea. 

De manera que la meva responsabilitat de president, el meu deure, era analitzar 
totes les opcions que permetessin, d’una banda, el manteniment dels compromisos 
derivats del referèndum d’autodeterminació i que alhora servissin per aturar el cop 
d’estat. És a dir, calia preservar el que els ciutadans havien votat el dia U d’Octubre 
i, al mateix temps, evitar que la resposta de l’Estat s’emportés el patrimoni acumulat 
per generacions de catalans de totes les tendències i orígens que havien sobreviscut 
a tots els intents d’aniquilació precedents. 

Calia evitar que l’Estat fes un disbarat. Ho repeteixo: calia evitar que l’Estat fes 
un disbarat i, una vegada més, ens tocava a nosaltres posar-hi la responsabilitat i 
l’enteniment que l’Estat semblava que s’havia begut. Per això vaig prendre la decisió 
de convocar eleccions anticipades si l’Estat acceptava de retirar el 155, de retornar a 
casa seva els milers de policies enviats per reprimir catalans, si cessava la repressió 
que havia comportat l’empresonament de Jordi Sànchez i de Jordi Cuixart i si s’ai-
xecava la intervenció a les finances de la Generalitat. Aquesta va ser una decisió a la 
que vaig arribar per aturar aquell cop d’estat i alhora preservar tot el que fos possible 
el que havíem decidit l’U d’Octubre. 

Era una decisió que vaig defensar dins del meu Govern, que vaig exposar al con-
junt de forces independentistes i que també vaig explicar en el meu grup parlamen-
tari. Les raons que vaig defensar no buscaven quedar bé davant de ningú, per bé que 
vaig rebre les crítiques de sectors que avui donen lliçons de moderació i m’acusen de 
radical, sinó poder protegir tots els nostres ciutadans i les nostres institucions d’aque-
lla insana voracitat venjativa. 

Ho vaig explicar en una roda de premsa el dia 26 d’octubre i ho reitero avui: si 
l’Estat hagués donat les garanties que respectaria les meves condicions, jo hauria 
convocat eleccions, malgrat les incomprensions i el tacticisme d’alguns que, mentre 
el país entrava en unes hores crítiques, preferien jugar irresponsablement a treure’n 
partit. Fer eleccions a canvi d’evitar el 155 hauria estalviat molt de dolor i sofriment 
i ens hauria permès acumular forces per culminar el procés d’independència. Però, 
tots ho sabeu, el Govern Rajoy no va donar cap ni una de les garanties demanades 
i, en aquest context, la declaració d’independència era l’única opció digna i l’única 
opció democràtica per continuar el camí que havíem votat l’U d’Octubre, però ara 
ja sabíem que ens esperava repressió i venjança abans de poder-nos constituir defi-
nitivament com una república. 

Alguns han preferit creure que negar el diàleg i apostar per la dura repressió, que 
és el que va fer l’Estat espanyol aquells dies i aquelles hores, es correspon a una acti-
tud de màxima responsabilitat, bàsicament per situar la irresponsabilitat en el teulat 
d’un altre. És evident que tenim conceptes molt diferents del que vol dir responsa-
bilitat. Nosaltres, la part catalana en el seu conjunt, va prioritzar l’interès general, i 
la part espanyola del conflicte va prioritzar la violència i la repressió. I per mi queda 
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perfectament clar qui hi va posar el seny i qui hi va posar la ximpleria. El cas és que 
tenien ganes d’aplicar el 155 i el van aplicar. Res del que haguéssim fet, ho repeteixo, 
res no els hauria desdit de desfermar l’onada repressiva, que encara dura i que tenien 
unes ganes boges d’emprendre. 

Fa falta que hi insisteixi? Algú té encara dubtes que una convocatòria d’eleccions 
no hauria frenat el cop d’estat del 155? I deixi’m dir-ho d’una altra manera: algú té al-
gun dubte que la millor solució no hauria estat, en aquell moment, trobar un estat –no 
només un estat, tot el seu conjunt de l’Estat: el Govern; el principal partit de l’oposi-
ció, el Partit dels Socialistes, peça clau en l’activació de l’article 155–, algú no pensa 
que hauria estat molt més positiu per a les dues parts en el conflicte que en aquell 
moment ens haguessin concedit aquella fase d’acumulació de forces, de raons, per 
poder tornar-nos a comptar de nou, acumulant forces adequades i continuar la fase 
següent del camí que havíem iniciat l’U d’Octubre? És evident que avui, mirant-ho 
amb perspectiva històrica, era claríssim que aquella era l’opció responsable. Trista-
ment, hi ha qui pensa i qui vol fer creure que l’actitud responsable era la que liderava 
el president Rajoy. Jo crec que per a la història quedarà molt clar que, precisament, 
si es va trobar a faltar el seny i la responsabilitat, va ser en qui més l’havia d’exercir, 
que era el Govern espanyol.

Això em porta, necessàriament, al tercer punt que volia abordar en aquesta com-
pareixença abans de donar-los la paraula i que puguin formular preguntes, que és 
la superació, el concepte de la superació de la cultura del 155. Des del meu punt de 
vista, i atesa l’experiència directa, d’aquells dies, de la manera com vam poder, en-
tre cometes, relacionar-nos amb el Govern espanyol, entenc que això només es pot 
fer sobre dues premisses, com a mínim, segurament n’hi ha més, però com a mínim 
dues premisses clares. 

La primera, irrenunciable: la decisió del futur dels catalans només –subratllo el 
«només»–, només pot ser en mans dels catalans. Això és l’autodeterminació. Només 
nosaltres podem decidir el nostre futur. No perquè siguem millors que ningú, és que 
els catalans –tots els catalans, els que hi estem a favor i els que hi estem en contra–, 
tots els catalans som un subjecte polític, que, com tota la resta de subjectes polítics, 
té el dret de poder decidir el seu futur, com, per exemple, el futur dels escocesos se-
ran els mateixos escocesos els que el decidiran.

La segona qüestió per superar aquesta cultura del 155 –i crec que aquesta co-
missió és una bona eina per fer-ho, si hi hagués participat tothom qui hi havia de 
participar i que no tingués res a amagar en aquest conflicte– és l’assumpció de res-
ponsabilitats per part dels qui van perpetrar aquell cop d’estat. Que, més de dos 
anys després, ningú no hagi demanat perdó pel dany causat –és més, que encara hi 
hagi gent que s’hi recreï, en el dany causat– indica que la cultura del 155 està molt 
arrelada, i indica també que és un vector molt sòlid de la política espanyola, per 
desgràcia. I, justament per això, és racionalment i emocionalment molt comprensi-
ble, molt explicable, que, malgrat totes les dificultats que ens posen i que ens han 
posat i que ens posaran, de fet, només una minoria molt minoritària dels catalans 
–5,9 per cent en l’últim informe del Centre d’Estudis d’Opinió–, només aquesta mi-
noria participa de la idea en què de fet ens va convertir el 155, és a dir, una regió 
d’Espanya.

Volien venjança i van trobar les complicitats necessàries per desplegar-la, cer-
tament. Van cometre uns excessos que potser avui alguns voldrien esborrar, però 
la persistència de la repressió i els efectes dolorosos d’aquella venjança, que es van 
concedir per alliberar els seus instints més primaris, els acompanyaran tota la vida. 
Els covards inspiradors de les porres de l’U d’Octubre, els criminals que van carre-
gar contra desenes de milers de persones innocents i pacífiques, els manipuladors 
del sistema judicial, mai –mai– no ens convenceran de voler compartir amb ells una 
pàtria a la qual hem vist una cara..., que t’espanta. Senzillament, no volem. Senzi-
llament, no ens hi poden obligar, aquesta seva pàtria no ens interessa. No volem ser 
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part d’un país que condecora la violència policial i empresona l’activisme social, que 
se sent orgullós de trepitjar l’estat de dret europeu.

Per això, el futur el decidirem i el lluitarem nosaltres; decidir i lluitar-lo. L’Estat 
ha perdut totes i cadascuna de les oportunitats que ha tingut i que li hem ofert durant 
dècades. Poden canviar els actors de la política, però la cultura que inspira l’Estat 
espanyol és una constant immutable. I Catalunya no deixarà de ser mai, en aquesta 
relació desigual, no deixarà mai de ser una minoria sense cap capacitat de fixar els 
únics canvis estructurals que de veritat haurien assegurat una via, en el passat, d’en-
caix dins de l’Estat. Els posaré només l’exemple del més important d’aquests canvis, 
que, efectivament, no s’ha produït, que és el canvi en el poder judicial i en el sistema 
de vigilància constitucional, que són totalment polititzats i sense cap mena de control 
que pugui garantir als dissidents i a les minories –que pugui garantir als dissidents 
i a les minories– el tracte, la protecció i el respecte dels seus drets, que trobem ga-
rantits en totes les jurisdiccions que la repressió espanyola ens ha obligat a conèixer. 

I creguin, senyores i senyors diputats, que les comencem a conèixer a fons, i que 
quan compareixem davant d’un jutge belga –com va ser el cas d’ahir– o davant d’un 
jutge alemany –com va ser l’any 2018– o davant d’un jutge europeu o davant d’un jut-
ge escocès, creguin que hi ha una constant que et reconcilia amb la idea del dret, i del 
dret europeu, que és la protecció dels teus drets, la garantia que, pensis el que pen-
sis, no entres ja culpable en una sala de vistes. I que trobaràs davant teu jutges inde-
pendents que aplicaran el criteri de la llei, no el de la venjança, per impartir justícia. 

De manera que no es pot girar full innocentment sense assumir el que va represen-
tar, sense assumir les responsabilitats dels qui van inspirar, impulsar i executar el 155. 
Passar pàgina ja es va fer –amb error– en el règim del 78. Es va demanar el mateix: 
«Passem pàgina. No cal que anem a investigar els crims del franquisme. No cal que 
anem a restituir els drets que s’havien trepitjat a tantes i tantes famílies i a tantes so-
cietats. No cal. Mirem endavant.» Això sempre, qui ho demana, està ocultant la seva 
responsabilitat. I precisament si una cosa hem de fer en aquest país –amb tota la sere-
nitat que calgui, amb tota la generositat i amb el bon to que calgui– és entrar a fons en 
el que va representar aquesta pàgina negra que deia al principi de la història d’Espanya. 

Jo agraeixo els treballs d’aquesta comissió. Era molt necessària, és molt neces-
sària. És molt sa, també. Aquest exercici de catarsi, d’allò bo, d’allò dolent que totes 
les decisions polítiques comporten, és una característica d’una societat sana, d’una 
societat que, malgrat les dificultats i els enormes problemes, se sap forta en allò que 
la fa societat democràtica. És del que va la confrontació d’idees i, en fi, les proves 
d’estrès que ha de passar una democràcia sempre. 

I en aquest cas celebro que sigui el Parlament de Catalunya. M’agradaria que tam-
bé l’Estat espanyol hagués fet una cosa similar i que ens hagués convocat a tots, totes 
les parts –com ha fet aquest Parlament–, totes les parts a analitzar i tenir una conversa 
global sobre el que van ser l’ús i abús d’un article que la Constitució, com va preveure, 
el preveia amb unes finalitats clarament confrontades a les que finalment el Govern 
de la monarquia va emprendre. 

Gràcies pel seu interès, per la seva atenció i escoltaré molt atentament les pre-
guntes que em vulguin formular.

(Aplaudiments.)

El president

Moltes gràcies, president. Ara és l’hora dels grups parlamentaris, però abans dei-
xi’m informar de que els consellers i conselleres del Govern s’han d’absentar perquè 
tenen consell executiu d’aquí a uns minuts. Moltes gràcies. Per tant, pel primer grup 
parlamentari, Catalunya en Comú Podem, el diputat Marc Parés té la paraula.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bon dia, molt honorable president Puigdemont. Bé, vull co-
mençar la meva intervenció posant en relleu que és una enorme anomalia democràti-
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ca que un president de la Generalitat hagi de comparèixer al Parlament de Catalunya 
per videoconferència, per no tenir garantida la seva llibertat en territori espanyol, 
una anomalia encara més manifesta quan es tracta, com és el cas, d’un eurodiputat 
electe amb tots els seus drets polítics reconeguts al conjunt de la Unió Europea, i crec 
que no podem normalitzar aquest tipus de situacions i, per tant, les hem de dir clares 
i sempre.

En segon lloc, vull mostrar la solidaritat del nostre grup parlamentari per la in-
justa situació que esteu vivint totes les persones que esteu en situació d’exili polític, i 
fer-vos saber, que des del nostre grup, des d’En Comú Podem, farem tot el que estigui 
a les nostres mans perquè pugueu retornar a casa vostra al més aviat possible i per-
què pugueu exercir els vostres drets civils i polítics a Catalunya amb plena llibertat. 

La via que nosaltres defensem, com hem dit en nombroses ocasions, és la que 
proposa el nostre portaveu al Congrés, en Jaume Asens, que és la reforma del Codi 
penal per la via d’urgència per eliminar el delicte de sedició, una reforma que els 
beneficia ria, entenem, a tots vostès, però que també miraria al futur per evitar que 
aquest delicte, que no és més que una rèmora del franquisme i que no existeix en la 
majoria de països de la Unió Europea, doncs, que no pogués ser utilitzat mai més 
contra ningú.

Dit això, i entrant en matèria sobre el fet que ens ocupa, que és l’anàlisi de les 
causes i de les conseqüències de l’aplicació del 155, des del nostre grup li volíem 
traslladar un parell de reflexions i formular-li també algunes preguntes que entenem 
que, tenint en compte la gravetat del fet de l’aplicació del 155, però també la respon-
sabilitat que vostè exercia en aquell moment, doncs, té sentit que siguin formulades 
i contestades en seu parlamentària, i li agraïm que així ho pugui fer.

Bé, en primer lloc –ho ha dit vostè mateix, no?–, tots sabem que un possible camí 
a emprendre aquells dies de finals d’octubre del 17, doncs, podia haver estat la convo-
catòria d’eleccions anticipades a Catalunya, cosa que en principi només podia fer vos-
tè, i, per tant, queia sobre vostè la responsabilitat de poder prendre aquesta decisió. 

I dic «en principi» justament perquè després vam veure com, a través del 155, 
s’u surpava aquesta funció. I, òbviament, aquest no és un fet menor, perquè efectiva-
ment mostra fins on podia arribar i fins on ha arribat la triple repressió que nosaltres 
entenem que s’està formulant des dels aparells estatals: repressió policial –especial-
ment la vam veure l’U d’Octubre, però no només–; repressió judicial, amb les greus 
conseqüències que estem patint, i repressió institucional, amb l’aplicació de l’arti-
cle 155. Una aplicació que, estem d’acord amb vostè, no es va ajustar a la naturalesa 
del mateix article, però que, malauradament, hem vist després amb les dues sentèn-
cies del Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional ha avalat aquesta 
aplicació de l’article 155. I, per tant, ha avalat que aquest article pugui ser aplicat de 
forma arbitrària, és a dir, quan es consideri arbitràriament que és necessari aplicar, 
però, a més a més, en contra de tot allò que està reconegut en la mateixa Constitu-
ció. És a dir, l’aval que dona el Tribunal Constitucional a l’aplicació que es va fer del 
155 el que ens diu és que es pot aplicar quan es consideri –per tant, arbitràriament– i 
que quan s’apliqui ens podem saltar els límits que la mateixa Constitució estableix, 
i per tant es crea una enorme situació d’inseguretat jurídica que al nostre entendre 
és extremadament greu. 

Però bé, en qualsevol cas, el que li deia és que abans de l’aplicació del 155 l’atri-
bució de convocar eleccions la tenia vostè i la podia haver exercit. Ens acaba de dir, 
a més a més, que la seva prioritat va ser la de salvaguardar les institucions. Alesho-
res, li preguntem, a la vista de les conseqüències, si sosté encara que no convocar 
eleccions i optar –perquè no n’ha fet esment, però optar– per la declaració unilateral 
d’independència, com es va fer, si creu que va ser una decisió encertada o si, ara, ex 
post, doncs, agafaria potser algun altre camí. 

És cert que ara sabem quins han estat els greus efectes de no convocar eleccions 
aquell dia, no només de no convocar eleccions, sinó, òbviament, de l’aplicació del 
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155 i de tota la força repressiva que ja hem comentat, no?, i que, certament, alesho-
res potser no els podíem saber i potser ni tan sols ens podíem imaginar la gravetat 
d’aquests efectes. Però, ara que els sabem, sí que, doncs, voldríem saber si creu que 
la DUI ens va fer avançar com a país, si creu que ha aportat efectes positius al con-
junt del país. I jo crec que és important que a dia d’avui ens fem aquesta pregunta 
per veure cap a on ha de continuar avançant el país.

Nosaltres ho vam dir aleshores i ho mantenim ara: creiem que la DUI va ser un 
error polític; vam discrepar aleshores i en continuem discrepant, perquè creiem que 
hi havia alternatives, com saben vostès, actualment, amb l’inici d’un etapa de dià-
leg que esperem, doncs, que ens porti per nous camins, però ja hi eren aleshores. 
És cert, i no l’hi discutim, eh?, que Catalunya tenia al davant un estat amb un go-
vern del Partit Popular encapçalat per Mariano Rajoy que estava totalment tancat al 
diàleg, això no ho neguem en absolut. Però també és cert que pocs mesos després, 
aquell mateix Govern va caure, va ser enderrocat per una moció de censura amb les 
majories parlamentàries que ja existien en aquell moment. Per tant, potser sí que hi 
podia haver alternatives. O dit d’una altra manera, és a dir, si vostè hagués convocat 
eleccions, les conseqüències per al conjunt del país haguessin estat millors o pitjors 
que les que hem viscut en no fer-ho?

Hem sentit en aquesta comissió testimonis que ens deien que, efectivament, el 
155 es podia haver evitat. Vostè ens acaba de dir que no. Sabem que hi va haver con-
verses a diferents nivells aquells dies per intentar aturar-ho, i sí que ens agradaria si 
ens pogués aportar una mica més d’informació sobre aquestes converses i sobre les 
possibilitats reals que hi havia d’evitar el 155.

En segon lloc, la segona reflexió. Ens ha dit també en la seva intervenció que ca-
lia preservar les institucions, però que calia preservar també allò que la ciutadania 
havia votat l’U d’Octubre. Miri, nosaltres creiem que l’U d’Octubre va ser un enor-
me exercici d’autoorganització ciutadana, de resistència col·lectiva enfront de la bru-
talitat d’un estat que és evident que volia evitar de totes totes, que aquell referèndum 
es celebrés amb normalitat. Aquell dia es va fer evident la incapacitat del règim del 
78 per donar sortida als anhels d’una part molt important de la societat catalana, i, 
en conseqüència, es va fer evident també el fracàs del mateix règim. 

El 3 d’octubre la resposta ciutadana envers la repressió policial va ser encara ma-
jor i va posar encara més de manifest que calia una resposta política. I, certament, 
des de l’Estat l’única resposta que va arribar aleshores va ser l’indigne discurs del 
cap d’Estat, un discurs de part i d’imposició, i la posterior repressió judicial i insti-
tucional que tots coneixem.

Ara bé –i vaig acabant, president–, quina va ser la resposta política de les institu-
cions catalanes i del Govern que vostè presidia? Vostès, i ho ha dit ara mateix, tam-
bé, van considerar que de l’U d’Octubre se’n desprenia un mandat democràtic amb 
una majoria suficient per poder declarar unilateralment la independència, i en això 
nosaltres discrepem, no només perquè creiem que no s’ha constatat aquesta majoria 
suficient i que és evident que caldria un referèndum amb condicions per poder-la 
constatar, però, sobretot, li diem també, doncs, perquè creiem que no es pot obviar 
que una part també important de la ciutadania de Catalunya, i que també és Catalu-
nya, aquell dia, el dia de la DUI, va sentir i va viure la DUI també com una imposi-
ció, i nosaltres això creiem que és un element que cal tenir en compte. Perquè aquesta 
part de la població, que no és menor, també és Catalunya i no la podem obviar quan 
parlem del conjunt del país. 

Estem d’acord, i l’hi he dit, que qualsevol solució política haurà de ser votada en 
referèndum. Però creiem també que la via per arribar-hi, al nostre entendre, no pot 
ser la via de la unilateralitat sinó que ha de ser la via del diàleg. Afortunadament, 
creiem que s’està obrint una nova etapa que ens permetrà avançar per aquest nou 
camí, i també ens agradaria saber la seva opinió sobre aquesta nova etapa que s’obre. 

Res més i moltes gràcies, president.
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El president

Gràcies, diputat Parés. Ara, en nom de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent, té la paraula el diputat Carles Riera. 

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bon dia, president. En primer lloc, les nostres felicitacions pel 
seu escó, finalment obtingut de manera efectiva al Parlament Europeu. I també vagin 
per endavant les nostres esperances, els nostres desitjos que no prosperi el suplica-
tori que l’Estat espanyol ha impulsat per tal d’impedir-li gaudir de la immunitat que 
aquest escó al Parlament Europeu democràticament ha d’implicar. I, també, afegir 
les nostres felicitacions, les meves felicitacions, per la seva tasca internacional i per la 
seva fermesa i la seva resistència davant la repressió de l’Estat contra la seva persona. 

Bé, nosaltres considerem que, pel que fa a la qüestió dels fets d’octubre del 2017 
i pel que fa a l’aplicació del 155, que és objecte d’aquesta comissió, hem de partir 
d’algunes premisses. En vull assenyalar només dues, entre d’altres que en podria as-
senyalar. Una d’elles és constatar que a hores d’ara, des del nostre punt de vista, les 
forces independentistes encara no hem assolit un relat comú, un relat compartit so-
bre el que van ser els esdeveniments polítics d’aquell moment, i, per tant, encara no 
tenim un relat compartit sobre les lliçons i els aprenentatges que se n’han de derivar; 
és una tasca encara pendent sobre la qual, des del nostre punt de vista, hem avançat 
insuficientment. 

I, d’altra banda, l’altra premissa que també volem assenyalar és que considerem 
que, efectivament, el 155 formava part d’una operació repressiva de caràcter generalit-
zat; era, d’alguna manera i durant un període de temps, donar marc legal, excepcional 
i antidemocràtic, des del nostre punt de vista, a una operació repressiva generalitza-
da i a gran escala, que encara continua avui, sota la qual encara ens trobem.

Tenint en compte aquestes premisses i aquest context, efectivament, volíem fer-li 
algunes preguntes o compartir amb vostè alguns qüestionaments. 

En primer lloc, les amenaces repressives i de foment de la violència que provenien 
de l’Estat i de les seves clavegueres durant aquells dies d’octubre, des del seu punt de 
vista, des de la seva experiència com a actor, com a protagonista central d’aquells mo-
ments, considera que depassaven allò que són els mateixos límits que la Constitució 
espanyola i la legalitat espanyola estableixen? Per tant, considera que vam estar davant 
d’una etapa d’evident terrorisme d’estat, de guerra bruta de l’Estat? És a dir, l’Estat 
espanyol, per tal de defensar la seva raó d’estat, va transgredir els seus propis límits 
legals, normatius i constitucionals? 

La segona qüestió que també li volem plantejar és que, tenint en compte la natu-
ralesa de l’Estat i dels seus poders reals, que vostè va poder experimentar en primera 
persona en aquella època i que continuem experimentant posteriorment, des del seu 
punt de vista, des de la seva visió, quines són les condicions i els termes que podrien 
o haurien de forçar o facilitar el diàleg amb l’Estat en el marc probablement d’una 
necessària concertació internacional per tal d’arribar a acords efectius, eficaços, ve-
rificables sobre l’exercici real de l’autodeterminació, la fi de la repressió i l’aplicació 
d’una amnistia? Quines serien les condicions i els termes que ens haurien de per-
metre que l’Estat no tingués altre remei, altra opció, que entrar en aquesta lògica de 
diàleg democràtic.

I, per acabar, dues qüestions més. Una: des del nostre punt de vista, des de la nos-
tra visió, des d’aquest relat no compartit encara per les forces independentistes, nosal-
tres considerem que, per una gran part dels actors polítics que en aquells moments 
formaven part del govern de la Generalitat, l’U d’Octubre primer i el 3 d’octubre des-
prés no formaven part tant d’una acció política democràtica, de ruptura democràtica 
amb l’Estat, d’exercici efectiu de l’autodeterminació, sinó de repte, d’emplaçament, 
d’acumulació de forces per tal de facilitar un procés de diàleg i de negociació, que 
per uns potser efectivament havia de portar a l’exercici de l’autodeterminació o la 
independència però que potser per altres havia de portar a un replantejament com-
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petencial de l’autonomia, a una recuperació de l’Estatut retallat pel Constitucional, 
etcètera. És a dir, un procés de mobilització, d’acumulació de forces, d’emplaçament 
a l’Estat, amb diferents visions i finalitats. 

No era la nostra, nosaltres consideràvem que l’U d’Octubre i el 3 d’octubre  havien 
de ser, efectivament, un pas ferm cap a l’exercici real de l’autodeterminació. Però 
vista la seva experiència, suposo que compartirà amb nosaltres que en qualsevol dels 
casos, fos quina fos la voluntat i posicionament dels actors polítics, l’U d’Octubre i 
el 3 d’octubre la societat va anar més enllà, va superar, va depassar, va desbordar, 
fins i tot, partits i institucions, i ens va portar a un punt, des del nostre punt de vista, 
que facilitava efectivament la ruptura democràtica amb l’Estat, que facilitava iniciar 
veritablement un procés d’exercici de l’autodeterminació i de sobirania, que en un 
context de concertació internacional tal vegada hauria facilitat forçar l’Estat a una 
negociació real. 

Des d’aquest punt de vista, i tot i saber que és un relat que encara no hem com-
partit o que encara no tenim consolidat com a relat compartit, creu vostè que tal ve-
gada el 10 d’octubre haver fet un pas endavant, i no de suspensió, ens hagués donat 
més força i més capacitat per tal d’encarar la repressió que va venir després i fins 
i tot el 155?

I acabo. La quarta qüestió: si fruit del nostre progrés, des del punt de vista de la 
lluita per a l’exercici de l’autodeterminació, hagués de venir un nou 155, que ja sé que 
no és un objectiu desitjat ni cercat, però si això fos una reacció de l’Estat finalment 
inevitable, fruit del nostre progrés, com hauríem de resistir-lo, vista l’experiència del 
que va ser l’aplicació de l’anterior 155? Com hauríem de resistir-lo millor? Com hau-
ríem de superar-lo, de transgredir-lo millor del que vam fer sense aplanar s’hi, eh? 
–sense aplanar-s’hi–, com ho hauríem de fer, vista l’experiència, per tal de superar-lo 
millor del que es va fer, tenint en compte –si més no des del nostre punt de vista– que 
el 155 segueix vigent? No només perquè l’Estat el segueix aplicant d’altres maneres, 
sinó perquè malauradament està interioritzat i internacionalitzat en moltes estructu-
res dels partits polítics catalans i de les institucions i de les instàncies de govern i de 
la societat del nostre país. 

Gràcies, president, i gràcies per endavant per les seves respostes.

El president

Gràcies, diputat Riera. Ara, en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la pa-
raula el diputat Jordi Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Sí; moltes gràcies, president. Molt honorable president Puigdemont, donar-li la 
benvinguda al Parlament, ni que sigui telemàticament. Compartim la indignació que 
ja ha expressat algun dels portaveus pel fet de que tot i la seva condició d’eurodiputat 
i la immunitat que aquest fet li hauria de comportar, doncs, evidentment no pugui 
trepitjar el territori de l’Estat espanyol pels riscos evidents que corre davant d’aquesta 
judicatura que s’ha convertit en el braç armat –per dir ho d’aquesta manera–, doncs, 
de la repressió i del nacionalisme espanyol. És evident que és una mesura més que 
prudent. 

Ens felicitem, no obstant, de que arrel de la resolució del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea en el cas Junqueras –que després es va ratificar per les seves prò-
pies iniciatives judicials–, doncs, a dia d’avui tingui aquesta condició d’eurodiputat 
i pugui contribuir, des d’aquest escó al Parlament, a internacionalitzar la causa ca-
talana. A posar el dit, a assenyalar la repressió de l’Estat espanyol i en definitiva a 
contribuir a la lluita col·lectiva que s’imposa a tots els catalans per la defensa dels 
nostres drets. 

Bé, la diagnosi que vostè ha fet en molts apartats és molt coincident amb la nos-
tra i té a veure amb molts dels treballs que s’han dut a terme en aquesta comissió. 
Jo crec que a dia d’avui queden pocs dubtes de la il·legalitat de l’article 155, no com 
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a tal, sinó en la seva aplicació. Vostè ha fet esment dels debats constituents, és quel-
com que ha sortit de manera recurrent en aquesta comissió, ho han sostingut dife-
rents catedràtics de dret constitucional, molts juristes, exmagistrats del Tribunal 
Suprem, d’altres lletrats del Tribunal Constitucional. I per tant, des del nostre punt 
de vista, no només els debats constituents de la Constitució espanyola, sinó fins i 
tot les fonts de dret comparat en les que s’inspirava aquest article, que fonamental-
ment és l’article 37 de la carta de Bonn, allò que vindria a ser la constitució al seu 
dia República Federal d’Alemanya, doncs, evidentment comporten que tot allò que 
va aplicar el Govern espanyol, amb el beneplàcit a posteriori del Tribunal Constitu-
cional, no té res a veure amb l’esperit fundacional d’aquest procés constituent que, 
com vostè molt bé ha explicitat, va tancar d’una manera falsa un període, com el del 
franquisme, en el que no es van passar els comptes adients. 

Des d’aquest punt de vista, hi insisteixo, no tenim res a qüestionar. Tampoc, com 
bé ha explicitat, i també és comú per molts dels que han comparegut –la setmana 
passada així ho va expressar el vicepresident Junqueras–, el fracàs absolut i radical 
de l’aplicació de l’article 155 en els objectius polítics que buscava, és a dir, alterar les 
majories parlamentàries al Parlament i que no es pogués configurar un govern ple-
nament independentista. És evident que a dia d’avui comptem amb una majoria in-
dependentista al Parlament i comptem amb un govern independentista amb les seves 
dificultats però que, evidentment, lluita i persisteix per intentar fer realitat aquest 
somni col·lectiu, cosa que a vostè, com a tots aquells que integraren aquell Govern, 
li hem d’agrair, el fet d’haver donat la veu al poble de Catalunya perquè expressés 
quin ha de ser el futur polític d’aquest país. 

Vull posar en valor també quelcom que vostè ha expressat respecte de la manca 
de legalitat de l’aplicació de l’article 155 en la seva configuració inicial, que és el re-
queriment que s’efectua per part del Govern. Com vostè ha expressat, aquest reque-
riment en lloc de ser una mera formalitat té un contingut molt important de fons, i 
és la possibilitat d’arbitrar la resolució d’un conflicte per una via que no sigui la de 
la imposició. 

Hem tingut catedràtics, en aquest cas, per representació del Col·lectiu Praga; el 
senyor Enoch Albertí ens explicava els mecanismes o els procediments de resolució 
de conflictes i ens parlava de la imposició unilateral, ens parlava de la judicialitza-
ció, i ens parlava del diàleg. I nosaltres volem posar en valor el fet de que vostè, i 
no només ara sinó en el decurs de la vigència del seu càrrec com a president de la 
Generalitat, sempre posés el diàleg per davant. 

I jo vaig tenir l’oportunitat de compartir amb vostè aquella legislatura i jo sé el 
que passava a les sessions de control, i sé la mà estesa que en totes les respostes que 
vostè a les sessions de control al Govern feia a tots els representants d’aquelles for-
macions que venen a definir-se com a constitucionalistes, en el sentit de dir que la vo-
luntat del Govern de la Generalitat de Catalunya fins l’últim moment era la d’estendre 
la mà i trobar una solució transaccionada d’aquest conflicte polític i que arribés, pri-
mer, pel reconeixement d’aquest propi conflicte, pel reconeixement de la necessitat 
d’abordar-lo d’una manera bilateral, és a dir, tant per part del Govern de Catalunya 
com per part del Govern de l’Estat espanyol, i que la resolució únicament i exclusi-
vament podia venir per la via de la negociació. 

Per tant, aquest mantra, perquè era un mantra, de la passada legislatura a dia d’a-
vui, amb unes incerteses evidents, tenim sobre la taula una possibilitat d’abordar-lo 
d’una forma evident i ferma. I sense renunciar..., com bé vostè ha explicitat, no podem 
tancar els ulls davant de la crueltat amb la que s’ha aplicat l’article 155 a Catalunya, i 
expressem una crueltat respecte dels càrrecs públics, és a dir, tots aquells parlamen-
taris que van veure com es dissolia el Parlament pel que van ser electes, no només el 
president de la Generalitat, que va ser cessat del seu càrrec, el Govern en ple; estem 
parlant de tots els ciutadans de Catalunya que van patir un perjudici importantíssim 
i que ha estat determinat en aquest cas pel mateix comissionat que va ser designat al 
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respecte i que el va xifrar en 1.800 milions d’euros, l’impacte, en aquest cas, càrrega 
que d’una manera o altra té una afectació immediata per tot el poble de Catalunya. 

Estem parlant de xifres, i les xifres sempre són fredes. Aquí hem tingut l’opor-
tunitat de tenir representants del tercer sector que ens van explicar amb dramatisme 
l’impacte que aquestes mesures van tenir per als usuaris de serveis fonamentals i 
que, precisament, afecten els més dèbils de la nostra societat, indiferentment de qui-
na sigui la seva ideologia, si són d’esquerres, si són de dretes, si són independentistes 
o es defineixen com a constitucionalistes. 

I, per tant, sense renunciar, evidentment com vostè ha dit, a la necessitat de pas-
sar comptes amb aquells que d’una manera deliberada, premeditada, i amb mala fe, 
fins i tot amb maldat, han aplicat aquest article 155, sense renunciar-hi evidentment 
també hem de tenir els ulls posats en el futur i mirar quina ha de ser la solució per 
al nostre poble. Sempre hem defensat, i sé que vostè hi està d’acord, que ha de ser 
per la via pacífica i transaccional. 

També, en aquest sentit, li voldria fer un últim esment, un comentari que va fer 
el mateix vicepresident quan se li va qüestionar pel fet de que els nostres polítics, 
l’altre dia part del Govern, el que està a la presó, avui vostè aquí, sempre han donat 
la cara i expliquen i donen raons de la seva tasca i de la seva gestió. Malauradament 
veiem que a l’altre costat això mai no passa, no? I voldria saber quina valoració fa, 
com va fer el vicepresident Junqueras, del fet que vostès encara avui estiguin treba-
llant pel seu projecte col·lectiu, pel del poble de Catalunya, i que persones que van 
ser grans protagonistes d’aquell període, el senyor Rivera, el senyor Rajoy, la senyo-
ra Soraya Sáenz de Santamaría, tots aquells que es vanagloriaven d’haver escapçat 
el moviment independentista, avui ja no hi siguin. I, com va dir el vicepresident Jun-
queras, ell hi és i seguirà, i espero que de la mateixa manera que vostè.

Moltes gràcies. 

El president

Gràcies, diputat Orobitg. Ara, en nom del Grup Junts per Catalunya, té la paraula 
la diputada Gemma Geis.

Gemma Geis i Carreras

Sí; hola, bon dia els diputats, diputades, president Puigdemont. Li faré una sèrie 
també de reflexions i vostè si s’avé a contestar-les o a complementar-les... 

La setmana passada vam assistir a la compareixença en aquesta comissió d’in-
vestigació de part del Govern legítim per continuar investigant i treure conclusions 
d’aquest 155 aprovat amb barra lliure saltant-se els propis límits que, com vostè deia, 
estableix la Constitució i com va, fins i tot, preveure aquest mateix article. Vostè avui 
compareix en aquesta comissió i és el primer acte oficial en què vostè intervé en el 
Parlament de Catalunya després de l’aplicació del 155. Si bé podria ser un element 
d’alegria –que ho és– no ho és del tot. Per què? Perquè ens posa davant del mirall i ens 
fa plantejar quin model de democràcia tenim, quin model de justícia tenim, quin mo-
del de país tenim i, en definitiva, per què no dir-ho, quin model de Parlament tenim 
amb relació a la defensa de les institucions i també de la presidència de la Generalitat. 

Avui vostè, president Puigdemont, no hauria de comparèixer en aquesta comissió 
d’investigació com a president legítim sinó que hauria de comparèixer com a presi-
dent de la Generalitat, i això també és una derivada de l’aplicació del 155, perquè ho 
van votar els ciutadans i ciutadanes, i perquè hi ha una connexió entre la presidència 
de la Generalitat i l’aplicació del 155. 

El president Puigdemont hauria d’haver estat investit el 30 de gener, tal com va 
sol·licitar el Parlament de Catalunya en plena aplicació del 155. I aquesta ha de ser 
una de les terceres conseqüències d’aquest article: cessament il·legal del Govern, dis-
solució del Parlament, i convocatòria de les eleccions autonòmiques. Però aquest 155 
també va afectar el compliment dels resultats electorals. Per què? Perquè si fem una 
valoració política de l’article 155 hi ha una connexió directa de les diferents compa-



DSPC-C 434
4 de febrer de 2020

Sessió 19 de la CIACE 18

reixences entre la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el president Rajoy, el 
Tribunal Constitucional, la mateixa aplicació del 155, el president Puigdemont i el 
conseller Turull. El conseller Turull ens advertia de l’existència d’un personatge ics 
que va accelerar el seu empresonament un cop es va saber la seva candidatura com 
a president de la Generalitat. I crec que també hi ha un personatge ics en la inves-
tidura del president Puigdemont. És més, aquest senyor ics no ha estat capaç ni de 
venir en seu parlamentària quan se l’ha requerit. 

M’explico: davant la investidura del president Puigdemont, la vicepresidenta So-
raya Sáenz de Santamaría va afirmar: «Tomaré las decisiones que hagan falta para 
impedir que el expresident repita en el cargo.» Com també va dir: «Ha llegado a 
final de trayecto y no va a ser presidente de la Generalitat.» Això el 18 de gener de 
2018, en plena aplicació del 155. Es va publicar al BOE la proposta per part del Par-
lament de Catalunya. I què va succeir? Doncs que el Consell d’Estat es va apartar, 
cosa que és rara en el Consell d’Estat espanyol, dels posicionaments del mateix pre-
sident Rajoy i la vicepresidenta. 

I després van succeir una sèrie de pressions que van aparèixer als mitjans de co-
municació, com per exemple a El País, on s’afirmava: «Los ministros y el propio 
Rajoy en primera línea, según fuentes del Ejecutivo, transmitieron a quienes tenían 
que tomar la decisión la grave situación en la que se ponía el Estado si se permi-
tía que el expresidente de la Generalitat resultara investido. Se apeló a razones de Es-
tado.» I avui hem de recordar, perquè és un dels efectes del 155, com es va pressio nar 
el Tribunal Constitucional apel·lant a les seves raons d’Estat perquè adoptés una in-
terlocutòria que no permetés la seva investidura com a president de la Generalitat 
de Catalunya. I això forma part dels efectes d’aquesta caricatura de democràcia amb 
l’aplicació del 155.

Aquestes mateixes raons d’Estat són les raons d’Estat que van iniciar-se amb el 
20 de setembre per a donar cobertura a l’«a por ellos judicial». A Junts per Cata-
lunya hi érem amb la investidura del president Puigdemont perquè teníem la força 
dels vots i de la raó. Aquesta mateixa força dels vots i de la raó que sí que ha valgut 
a Europa amb una justícia diferent. L’esquerra espanyola i els seus derivats no tenen 
vergonya d’aplaudir un rei que va exaltar la violència el 3 d’octubre. I mentrestant a 
Espanya es van denegant euroordres i es dicten sentències on es reconeix la immu-
nitat parlamentària. Aquesta mateixa immunitat parlamentària que amb l’aplicació 
del 155 no va valer aquí a Catalunya. 

I aquest 155 té més còmplices polítics: els tribunals de justícia. I vostè hi ha fet 
referència. Els poders de l’Estat van desplegar coordinadament la seva estratègia per-
què Catalunya no pogués votar el Primer d’Octubre i en l’aplicació del 155. I avui 
pertoca citar tots aquells que no han volgut comparèixer en aquesta comissió d’in-
vestigació perquè a més a més aquest 155, més enllà de ser inconstitucional, el van 
aplicar de manera inconstitucional. És a dir, és doblement inconstitucional. Per què? 
Perquè com deia vostè, l’article 155 resulta que no té límits, però, a més a més, en el 
requeriment que feia referència al principi de neutralitat institucional també se’l van 
saltar perquè van usurpar les funcions de la Generalitat i van malmetre les polítiques 
públiques de la Generalitat. 

Per tant, tots aquests que han estat citats en aquesta comissió d’investigació no 
tenen cap respecte ni al Parlament, ni als diputats, ni a les diputades, ni a tots els ciu-
tadans que, votin el que votin, el 155 els va causar un dany. I em pregunto: s’imagina 
una comissió d’investigació en un país com Alemanya o els Estats Units on els polí-
tics que estiguin obligats a comparèixer no hi assisteixin? Els que no s’atreveixen a 
comparèixer en aquesta comissió d’investigació per donar comptes, per argumentar 
els seus posicionaments, i aquests sí que són fugats..., estem fent referència, perquè 
jo crec que val la pena llistar-los, a: Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, 
María Dolores de Cospedal, Juan Ignacio Zoido, Enric Millo, Jorge Moragas, Pe-
dro Sánchez i Carmen Calvo –quan parlen de diàleg i de desescalar, aquí tenien una 
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possibilitat també i la podrien haver aprofitat–, Roberto Bermúdez, Enrique Laso, 
Juan Antonio Puigcerver, Jaime Alfonsín, Ignacio Cosidó, Pío García-Escudero. 
Tots aquests són aquests representants polítics..., que hem obert la comissió d’inves-
tigació del 155, a la qual no han assistit. 

Però em paro en una responsable d’aquest 155: la vicepresidenta Sáenz de Santa-
maría, que ens preguntem, després de finalitzada la seva etapa política on és? Doncs 
bé, està al Consell d’Estat. I el Consell d’Estat és el mateix òrgan que ha emès un 
dictamen que afecta la Soraya Sáenz de Santamaría que l’empara a no venir a aques-
ta comissió d’investigació. Per tant, una absoluta porta giratòria que ens limita les 
nostres capacitats d’investigació. 

I aquí hem d’afegir també, en plena aplicació del 155, les frases profètiques del 
president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial carregant el 
2018, en l’obertura el curs judicial, contra les decisions judicials de Bèlgica i Ale-
manya. Diu: «Han generado una grave incertidumbre por interpretar de forma uni-Han generado una grave incertidumbre por interpretar de forma uni-
lateral los mecanismos jurídicos autónomos como las euroórdenes.» Estem parlant 
del 2018. A més a més, aquests jutges... Deia Lesmes: «Los jueces europeos han in-
terpretado de forma unilateral.» Aquí els únics que estan interpretant de forma uni-
lateral són la justícia espanyola, que la justícia europea els està corregint dia sí i dia 
també. Perquè l’aplicació del 155 forma part d’aquesta manera d’entendre la demo-
cràcia, amb aquestes pressions a l’estil Soraya Sáenz de Santamaría. 

I, per tant, quan aquests diuen que els tribunals de justícia espanyols apliquen de 
forma unilateral la justícia europea, l’apliquen de forma unilateral, la justícia euro-
pea, perquè són independents i aquí només cal tenir present l’informe Greco i també 
això val pel control constitucional. Aquí hi estic absolutament d’acord. Aquest con-
trol de constitucionalitat del 155 no és un control autèntic perquè no passa el control 
d’una justícia europea.

I finalment, ahir, també relacionat amb l’aplicació del 155, el president del Tri-
bunal de Justícia de la Unió Europea en una entrevista a una revista polonesa, Rule 
of Law, deia: «La necessitat d’un sistema jurídic independent i la necessitat de con-
fiança absoluta per part de la justícia dels diferents tribunals membres de la Unió 
Europea.» I feia referència a una sentència que a qualsevol estudiant de dret comuni-
tari o dret internacional públic li entra als exàmens, que és la sentència Costa versus 
ENEL, en la qual s’aplica i s’estén el principi de primacia del dret europeu respecte 
al dret dels estats i el compliment de les resolucions dels tribunals de justícia de la 
Unió Europea.

I estic molt d’acord amb el que s’ha plantejat i hem vist en les diferents compa-
reixences. El 155 és una manera de viure i entendre la justícia, la democràcia, el res-
pecte i l’embat democràtic que aquest poble de Catalunya va plantejar. I cal superar 
aquesta cultura del 155. 

Feia referència a la solució, a com hem d’afrontar aquesta resposta a aquest con-
flicte polític amb el diàleg. Vostè... Crec que després de la compareixença d’avui, 
caldrà que alguns facin autocrítica i revisin l’hemeroteca respecte a tot el que es va 
dir, respecte a la convocatòria d’eleccions, les garanties. La solució passa per una ne-
gociació, però no a l’estil espanyol, dels dies més difícils de l’aplicació del 155, sinó 
que la solució passa per l’estil europeu, amb garanties i reconeixement dels interlo-
cutors que els catalans i catalanes han votat, com és el cas del president Puigdemont.

I, si em permet, un apunt final. A la seva primera intervenció com a president de 
la Generalitat de Catalunya, vostè va citar Carles Rahola i el seu Breviari de ciuta-
dania. Allà hi apareix una màxima titulada «Sinceritat i fidelitat», que afirma: «En 
una democràcia, si volem que sigui viable i eficient, hi ha d’haver la màxima since-
ritat. Denuncieu sincerament allò que pugui ser nociu per a la república i per a Ca-
talunya.» Doncs això és el que intentem fer en aquesta comissió: denunciar tot allò 
que és nociu per als catalans i catalanes, com ho va ser l’aplicació del 155.

Moltes gràcies, president Puigdemont.
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El president

Gràcies, diputada Geis. President, quan vulgueu, teniu la paraula per contestar 
les preguntes dels diferents grups parlamentaris.

Carles Puigdemont i Casamajó

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies a tots els portaveus. Començaré per la 
intervenció del portaveu de Catalunya en Comú, el senyor Marc Parés. Li agraei-
xo, en fi, els seus agraïments i el fet de la seva solidaritat amb relació a la situació 
injusta que patim alguns dels que hem comparegut en aquesta comissió; en el meu 
cas particular, d’haver-ho de fer des del Parlament Europeu, on gaudeixo de totes les 
prerrogatives exactament igual que la resta d’eurodiputats i, a més a més, amb tota la 
immunitat reconeguda oficialment i, en canvi, no poder ser aquí, a casa meva, al Par-
lament de Catalunya, amb tots vostès, fent el sa exercici de respondre i d’explicar-me 
i de fer amb vostès el debat, que crec que interessa a tot el país que tinguem. Per tant, 
li agraeixo enormement la seva referència i també allò que a vostè ja li havia sentit 
a dir també en anteriors compareixences, quan va comparèixer el vicepresident Jun-
queras, el que vostès estan fent, la seva formació política, que han estat molt clars en 
aquest sentit, i per tant els ho agraeixo, sobre la imperiosa necessitat de no canviar 
els tipus, sinó d’abolir el delicte de sedició.

En aquest sentit, permeti’m la petita frivolitat d’esmentar-li que, quan es va saber 
la sentència infame contra els nostres líders polítics i socials, un dels millors tuits 
que jo vaig recordar aquell dia va ser el d’una escriptora britànica, que no havia mai 
posicionat res amb relació a la política, que simplement li va arribar la notícia i va 
fer un tuit en anglès que deia: «Sedition, what century is this?», o sigui, de quin segle 
estem parlant? Li sonava tan rar, això de sedició, que diu: «De quin segle m’està par-
lant?» Per tant, és evident que, si hi ha d’haver una harmonització dels estàndards 
judicials i democràtics espanyols, el delicte de sedició ha de caure. I ningú no pot 
ser condemnat per sedició. Tampoc, en el cas que existís, els nostres líders socials 
havien de ser condemnats, perquè no van cometre cap tipus de sedició. Però entenc 
els seus esforços i els hi vull agrair.

Jo sí que he citat..., vostè em parlava del possible camí que podria haver estat la 
convocatòria d’eleccions. Crec que m’hi he entretingut bastant a explicar com vaig 
abordar aquella possibilitat i com es va recórrer, de manera finalment frustrada, 
aquell possible camí. Jo em vaig posar aquesta reflexió, tenia efectivament la res-
ponsabilitat i tenia aquella eina, que només tenia jo, abans que me la prenguessin de 
les mans, de si allò podia servir o no. Crec que he fet les reflexions.

Deixi’m dir-li que sí que he fet una referència a la declaració d’independència. 
De fet, jo dic: «Quan Rajoy no va donar-me cap ni una de les garanties», afegeixo: 
«I la declaració d’independència era l’única opció digna i democràtica per continuar 
el camí que havíem votat.» Sí que ho he fet i em mantinc en aquella apreciació. Per-
què el que pretenia l’Estat espanyol no era només la renúncia a una declaració d’in-
dependència, era la humiliació, no només del Govern, sinó dels més de 2.200.000 
persones que el dia U d’Octubre van anar a votar i les que fossin el dia 3 van sortir a 
defensar els drets i llibertats. Volia això. I això estava molt lluny de les meves atribu-
cions com a president. I en cap cas jo hagués posat la presidència de la Generalitat al 
servei d’aquella estratègia; l’hauria posat, i crec que he estat sincer, com reclamava 
la diputada Geis evocant Carles Rahola, com la sinceritat, un valor republicà, crec 
que he estat sincer explicant que jo vaig abordar seriosament i honestament la possi-
bilitat d’unes eleccions. I crec que si l’Estat espanyol hagués donat les garanties, fins 
i tot assumint incomprensions que en aquell moment s’haguessin donat, jo hauria 
convocat eleccions. No li puc ser més clar.

I, per tant, crec que hem de..., i probablement això explica el perquè algunes perso-
nes no han volgut comparèixer en aquesta comissió, perquè haurien hagut de respon-
dre aquesta pregunta, que jo puc respondre amb tota sinceritat i amb tota honestedat, 
i probablement ells haurien tingut dificultats. Perquè van imposar una narrativa dient 
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que, és clar, es van veure obligats a fer el 155, és clar que hi havia un govern que, clar, 
va fer una declaració d’independència... 

Les coses sempre són bastant més complexes i demanen un esforç, diguem-ne, 
cognitiu per entendre que no som un país de bojos, que no som un país de ximples, 
que no ens hem begut l’enteniment i que sabíem molt bé el terreny en què ens tro-
bàvem. I justament perquè ho sabíem molt bé, de cara al que hem de construir en el 
futur, l’U d’Octubre era irrenunciable.

És evident que vam obrir una porta. Vostè parla d’una triple repressió, jo gaire-
bé diria que és quàdruple: és policial, és judicial, és institucional, jo diria que social, 
també, perquè no van tenir miraments a perjudicar –crec que el diputat Orobitg ho ha 
recordat– les capes més vulnerables de la població. O sigui, la gent que ha patit més 
les conseqüències del 155 és precisament la gent del nostre país que és més vulnera-
ble. I aquesta repressió social, que sovint queda emmascarada per la potència de la 
repressió política i judicial, crec que és bo també que la reivindiquem com una de les 
mesures, com una de les conseqüències negativíssimes que va tenir. Perquè, quan par-
lo de venjança sobre el país, em refereixo precisament a això.

És veritat que després hi ha hagut tots els avals del 155 per part del Tribunal Cons-
titucional. Diguéssim que ha aparegut «el comodí del 155» com una mena de calaix 
a on poden recórrer quan se’ls esgoten, doncs, això, les opcions de recorregut demo-
cràtic i polític; que tenen el comodí del 155, que, quan no és un all o és una ceba, els 
serveix per, en fi, imposar les seves decisions.

Per tant, en aquest sentit la DUI és clar que ens ha fet avançar. Sap què ens ha 
perjudicat? Ens ha perjudicat el 155. Ens ha perjudicat la manca d’empatia que hi 
ha hagut per part de molts poders de l’Estat, no només del Govern, amb relació al 
patiment i el sofriment i les angoixes d’una gran part de la ciutadania. Això ens ha 
fet retrocedir. I, per tant, és veritat que va caure el Govern Rajoy, però la repressió 
s’ha quedat i sembla que no cal que insisteixi a documentar de quina manera s’ha 
anat quedant aquesta repressió. 

I les alternatives? En aquell moment, no n’hi havia. Caiguda l’alternativa d’una 
convocatòria d’eleccions que respectés –sobretot respectés– el que era el mandat de 
l’U d’Octubre, la voluntat de la gent de poder decidir, l’única alternativa era la que 
vam prendre. I probablement a tots ens hauria agradat que l’alternativa millor hagu-
és sigut trobar a l’altre costat un govern que, davant de l’U d’Octubre, hagués tingut 
una altra reacció. 

La pregunta és el Govern que tenim ara, després d’un U d’Octubre i després d’un 
3 d’octubre, hauria reaccionat de manera diferent? Doncs hauríem d’escoltar-ho de 
part del primer ministre, perquè el senyor Pedro Sánchez, que ara és el primer minis-
tre, estava en el 155 i estava a la cuina del 155. I crec que hauria estat bé que hagu-
és comparegut per explicar-nos si potser ell donava suport al 155 estant a l’oposició, 
però que com a primer ministre ho hauria fet de manera diferent. Totes les  evidències 
acumulades dels quaranta anys ens diuen que hem de ser bastant pessimistes per en-
tendre aquesta possibilitat, però li admeto que avui hi ha un govern espanyol que no 
havia vist mai en democràcia espanyola; és un govern de coalició. És un govern que 
participa un espai polític que mai havia governat, des de la República espanyola, i, 
per tant, aquest sol fet, aquesta sola novetat, crec que val la pena que hi dediquem 
una mica de mirada diferent de la que dirigiríem, naturalment, a un govern del se-
nyor Rajoy. 

Però, com he respost a algunes entrevistes que m’han fet preguntant per això ma-
teix que vostè pregunta, no m’interessa tant a mi qui és al final el responsable polític 
últim, m’interessa quines polítiques fa. Perquè la democràcia va d’això, va de que 
ens podem entendre o ens hauríem de poder entendre, fins i tot amb un govern del 
PP. La tragèdia és que ens diguin que l’única manera que podem fer política en una 
democràcia és si només governen uns. Això és la descripció d’una democràcia molt 
imperfecta; això no està passant a Europa. 
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Veiem coalicions... Per exemple, li posaré el cas d’Àustria, en què governa el Partit 
Popular, els conservadors, que fins fa quatre dies governaven amb els –diguem-ne– xe-
nòfobs i avui estan governant amb qui? Amb els verds, amb els verds estan governant. 
I això està passant a Europa, per no parlar de la tradició de tots els colors possibles 
que ens ha ofert Alemanya o, si vol, li parlo de Bèlgica, en aquests moments, en què 
porten mesos sense govern i estan assajant totes les combinacions possibles i tothom 
parla amb tothom. 

Per tant, li admeto que evidentment el to, el tarannà, el llenguatge i la potenciali-
tat d’un govern de coalició no és el mateix que el govern del Partit Popular, però, tant 
se val, a mi el que m’interessa són les polítiques. I si al final la repressió és la mateixa 
i la negativa a exercir el dret a l’autodeterminació i a acabar amb la repressió és la 
mateixa, per més bones paraules i bones cares que m’hi posin, al final la conclusió 
que haurem d’arribar tots plegats serà tristament la mateixa.

Amb relació a l’U d’Octubre i si va ser una... Perdó, deixi’m una altra cosa, vostè 
ha esmentat que el 155 no es va voler..., si no es podia aturar. Jo li vull precisar, em 
sap greu haver-lo de citar, però el mateix Mariano Rajoy, en un llibre que ha publicat 
recentment, confessa finalment el que jo sempre vaig dir: que com que no em van do-
nar les garanties i no em van donar les garanties, el meu temor era que, si convocava 
eleccions, aplicarien igualment el 155. La pregunta que ens hem de fer: en quina si-
tuació hauria quedat el país i el conjunt de l’espai polític sobiranista –que era el que 
volien– davant d’una decisió que hauria sigut la segona vegada que prendríem amb 
qui ens hauria aixecat la cartera? 

Abans, crec que m’ha preguntat el portaveu de la CUP, ha fet referència al 10 
d’octubre. Se n’ha parlat poc, del 10 d’octubre, jo tinc molt d’interès a parlar-ne. Per-
què no es pot entendre el 27 sense el 10 i en el 10 crec que hi ha moltes preguntes que 
el Govern de l’Estat ha de respondre. Perquè en el 10, efectivament, jo vaig assumir 
un rol dur, difícil i del qual he explicat després que va ser un error –i m’hi estendré en 
la resposta del senyor Carles Riera– i l’Estat espanyol això no va només aprofitar-ho, 
sinó que ho va fer servir per agafar la força necessària per construir una repressió. El 
27 això no podia passar, no tant pel que ens pogués estalviar a nosaltres de passar, 
sinó perquè les generacions futures aprenguin amb quina mena d’estat estem tractant. 
I crec que valia la pena de compartir-ho i d’explicar-ho, per això ho he fet. 

Finalment, en relació amb les majories i les minories i la part de la Catalunya..., 
hi ha una part..., la part de la Catalunya que no és independentista és tan legítima 
com la part que ho és, només faltaria, i la gent que visqui a Catalunya, tingui la 
identitat que tingui, ha de poder decidir amb tota llibertat si vol continuar formant 
part d’Espanya o no. Sap qui són els únics que li garanteix aquest dret? Els indepen-
dentistes, els que volem que es voti. Dit d’una altra manera, el constitucionalisme 
no li ofereix al català partidari de la Constitució l’opció de defensar aquesta opció. 
Els únics que els garanteixen els drets als catalans que legítimament volen  continuar 
formant part d’Espanya són precisament les forces sobiranistes, que els demanen: 
«Voti i, si són majoria, li respectarem els resultats.» És evident que això no és mai 
una imposició; la imposició va ser el 155. És una imposició molt dura, de la qual 
l’Estat espanyol no ha ni tan sols demanat perdó, però la Catalunya no independen-
tista va rebre una imposició duríssima de conseqüències severes i aquesta va ser 
–i cap altra– el 155. 

I les majories, estic encantat de tenir un debat sobre les majories. Li diré de ma-
nera provocadora: m’encantaria perdre un referèndum d’independència, perquè seria 
la constatació que el nostre subjecte polític ha estat respectat i que hem exercit el dret 
a l’autodeterminació i que, de manera sobirana, hem pres una decisió, que natural-
ment s’ha de respectar. Però aquesta possibilitat no ens l’han donada, probablement 
perquè hi ha por a comprovar efectivament de quina majoria estem parlant. I com 
que vam ser molt transparents, tant en les eleccions del 2015 com en tot el que vam 
fer en el Govern, sempre vam dir que en els parlaments aprovaríem les lleis que les 
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majories parlamentàries poden aprovar. I efectivament, la resposta a la pregunta si 
hi ha una majoria suficient només és una: preguntem-ho. 

I en tot cas admet després una segona pregunta, és que és suficient un vot més que 
la meitat dels votants per prendre aquesta decisió tan transcendental? Doncs miri, en 
el cas d’Escòcia, no es va qualificar la majoria; en el cas de Montenegro es va qualifi-
car. Hi ha referèndums en què aquesta majoria no es qualifica i d’altres en què es pot 
qualificar. Però, en qualsevol cas, només es pot entrar en aquesta lògica de dir si per 
declarar la independència cal el mateix que a Montenegro, si hi ha un acord i pactes 
els termes d’un acord, que no va ser, en cap cas, el cas. Aquesta ha estat sempre la 
nostra via preferent –i ho continuarà sent, no n’hi ha una altra, de preferent–, però no 
és l’única possible –no és l’única possible.

I ampliarem respostes en la mesura que vagi responent a la resta de portaveus, en 
aquest cas, al senyor Carles Riera. Deixi’m dir-li que la feina que farem al Parlament 
Europeu, amb relació al suplicatori..., tingui el recorregut que tingui el suplicatori –ja 
saben vostès que les majories manen molt–, nosaltres el posarem al servei de..., final-
ment, posar en aquesta casa aquell debat sobre el cas dels catalans, un debat que han 
evitat de totes totes tenir, que no volen tenir, no tenen més remei que tenir-lo. I aprofi-
tarem, efectivament, el suplicatori per parlar de per què ens demanen el lliurament de 
la immunitat. I, evidentment, nosaltres aquesta tasca la continuarem fent fins al final.

Amb relació al relat compartit, hi estic d’acord. De fet, vostè m’ho ha sentit a dir, 
crec que, fins i tot, ho deu haver llegit en un llibret que jo vaig publicar l’estiu passat 
que es deia Reunim-nos, sobre la necessitat de fer aquesta diagnosi i, a partir d’aques-
ta diagnosi, compartir un relat sobre el que hem de fer a partir d’ara. Entre altres co-
ses, a partir de l’aprenentatge, i vam aprendre moltes coses. És veritat que tenim punts 
forts i punts dèbils de l’octubre del 17, i que és un exercici que hem de fer amb una 
profunditat i una gran gran honestedat, però vam aprendre moltes coses de l’octubre 
del 17, nostres i dels nostres adversaris. I és veritat que vam estar davant d’un tipus de 
guerra bruta que nosaltres no la volíem, ni la voldrem mai. Crec que va ser el senyor 
Rubalcaba el que ho va dir: «Pagarem el preu que faci falta», va dir, per apartar-me a 
mi, però, de fet, estava dient també per acabar amb tot això.

Que l’Estat espanyol estava disposat a tot per aturar l’U d’Octubre, ho hem com-
provat després, però sobretot ho comprovàvem amb la via de resposta a una pregunta 
que he fet i continuo fent des de fa dos anys. Nosaltres hem renunciat explícitament 
sempre a l’ús de la violència per aconseguir els nostres objectius polítics, i això no 
ho canviarem mai. Sempre ho hem dit i no ens mourem d’aquí. 

La pregunta és: l’Estat espanyol renunciarà a la violència per impedir la indepen-
dència de Catalunya? No l’ha respost mai i, per tant, ja la respon –i, per tant, ja la 
respon. Qui ha de respondre si pensa o no contenir la seva pulsió violenta és l’Estat 
espanyol, i jo no he obtingut mai una resposta clara de ningú –de ningú– del Govern 
o l’oposició, quan li pregunto: «Vostè està disposat a renunciar a la violència per im-
pedir la independència de Catalunya?» I crec que val la pena que siguin honestos 
amb aquesta resposta. Nosaltres ho som claríssims, absolutament: la violència no 
ha estat mai una opció que ens hàgim plantejat. Per tant, em pregunta amb quines 
condicions i termes podríem assumir un nou 155, doncs, ja li estic responent quines 
són les línies que nosaltres no volem trepitjar. Això ens deixa les mans lligades? No, 
al contrari. Jo crec que la força de la mobilització ciutadana; la força, a vegades, de 
la resistència civil, de la desobediència no-violenta, que són perfectament legítimes 
en un estat de dret, són una força que s’ha demostrat històricament molt poderosa.

I, finalment, amb relació a la... Sí, de les condicions i termes que es podrien im-
posar en una negociació a la lògica d’un diàleg democràtic. Deixi’m dir-li que, sen-
se la presència d’una mediació internacional, es fa difícil pensar que pugui haver-hi 
resultats en aquest camí. Tots els processos previs han comptat amb aquesta partici-
pació. La diferència en el nostre cas, i tristament, això ens va en contra, però hauria 
de ser exactament al revés, és que tots aquests processos que han acabat amb una 
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negociació obligada, amb participació de mediació internacional, han sigut sempre 
després de processos de violència. I aquí és el gran fracàs que té la comunitat inter-
nacional en la gestió del dret a l’autodeterminació, que és un dret de pau; no és un 
dret de guerra, és un dret de pau, que prevén conflictes. 

La nostra proposta, i quan ens adrecem en fòrums internacionals, és la següent: 
de debò que creuen que l’única manera que dos parts en conflicte hagin d’acabar re-
coneixent-se els uns als altres, i amb la possibilitat d’una mediació internacional, és 
que hi hagi un conflicte? Que no ho veuen que això és exactament al revés, que són 
aquests tipus de processos violents els que no poden tenir premi? Que els que han 
de tenir premi són els conflictes que volem resoldre per la via democràtica, pacífica, 
convivencial, de respecte escrupolós a les idees de l’altre? És un dilema que tenim, 
però crec que té a veure també amb un debat que hem de fer els qui som partidaris 
del dret d’autodeterminació, que és aquest aggiornamento d’aquest dret, a la llum del 
nou paradigma d’un món postcolonial i en la gestió de la democràcia del segle XXI.

El portaveu d’Esquerra Republicana, en Jordi Orobitg, parla de la indignació que 
sent de que no es respecti la immunitat a l’Estat espanyol, i és cert, i deixin-m’hi afe-
gir que jo sento una profunda indignació que aquí, entre nosaltres, no hi pugui haver 
l’Oriol Junqueras, perquè la indignació que sentim... I creguin que aquí, a Europa –i, 
li dic, amb veus molt plurals, no només d’opcions polítiques que ens poden entendre– 
hi ha una gran indignació –una gran indignació– pel fet que l’Estat espanyol ha fet el 
que, de facto, estem denunciant, que és un Brexit judicial. O sigui, l’Estat espanyol ha 
aplicat un Brexit a la carta, de facto, situant-se fora de l’ordenament europeu, molt es-
pecíficament en el cas de l’Oriol Junqueras, impedint-li l’exercici d’uns drets recone-
guts per la ciutadania i per la mateixa justícia europea. I això genera una indignació 
que jo voldria també compartir, perquè no deixarem, no abaixarem mai la guàrdia, i 
mai deixarem de recórrer cap camí que porti al reconeixement dels drets i, també, sí, 
a la punició d’un Estat que es permet de violentar i de violar drets fonamentals pen-
sant-se que mai no li passarà res.

Vostè té raó, hem de posar molt en valor que l’Estat espanyol no va complir ni 
els seus propis procediments. El mecanisme del requeriment no és una formalitat, 
no és, simplement, una casella en una llista, amb un check box d’aquells que es ve-
rifica o no, i ja està; no, no, això no és un examen tipus test. El requeriment és una 
eina molt rellevant en la resolució i en l’aplicació d’aquest conflicte. Ja evidenciava 
que no hi havia cap, la més mínima voluntat, de poder resoldre aquest conflicte per 
una via que no fos la imposició del 155. 

I l’efecte directe sobre les persones crec que no el podem obviar. En aquesta 
comissió heu fet de comparèixer gent del tercer sector, gent que ha pogut viure en 
primera persona els efectes que ha tingut aquesta aplicació. I no ha passat ningú de 
l’Estat espanyol, ni tan sols a demanar-nos perdó pels danys causats a una gent com-
pletament innocent. Amb les ganes de venjança de tots nosaltres i de castigar-nos, 
han acabat fent-ho pagar a classes, sobretot, de persones molt més desfavorides o més 
vulnerables. 

I, per tant, no ens en podem oblidar, sobretot si volem mirar al futur, perquè en 
aquest sentit permeti’m dir-li que a mi m’agrada molt recordar la meditació ignasiana, 
no?, de «qui som, d’on venim, cap a on anem.» Impossible saber cap a on anem sense 
saber qui som i d’on venim. I en aquest «qui som i d’on venim», també, per tristesa, 
el 155 en forma ja una part. Forma part de les nostres biografies. I forma part de la 
biografia d’aquest país. I, efectivament, la mirada endavant, imprescindible, de futur, 
no pot prescindir, precisament, per aquesta necessitat de voler retenir qui som i cap a 
on anem, d’allà d’on venim.

Gairebé és justícia poètica el fet que tots aquells que havien augurat la liquidació, 
la decapitació, avui no hi siguin, i que hagin de ser els nostres líders empresonats, 
els líders a l’exili, societat civil també perseguida, els qui els recordin als Riveras, als 
Rajoys, a les Sorayas, als Millos, que nosaltres hi som. I que ells no només ja no hi 
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són per decisió no pas de cap jutge repressor que els hagi enviat a l’exili o a la presó 
–a nosaltres no ens fa falta, això–, no hi són perquè la gent no els ha votat, perquè 
la gent els ha fet fora, perquè la gent els ha castigat. Que és l’única manera en què es 
poden excloure lideratges polítics. Jo soc molt dissident amb relació al senyor Rive-
ra o al senyor Rajoy o la senyora Sáenz de Santamaría, però mai no aspiraria a, per 
evitar aquesta discrepància i per acabar amb la seva dissidència, fer servir els canals 
que ells han fet servir per intentar acabar amb la nostra. 

Jo celebro que no hi siguin, però celebro que democràticament no hi siguin. No 
celebro que estiguin ni en una presó ni a l’exili. Estic content de que no hi siguin. 
I estic content que hagin pagat, a les urnes, el preu de les seves faltes. Crec –però amb 
això probablement soc una mica ingenu–, espero, desitjo, que aquesta lliçó serveixi 
per als que els han de substituir. No soc molt optimista amb relació a això, però que 
sàpiguen, els qui hagin de substituir-los, que, passi el que passi, sempre hi haurà un 
Oriol Junqueras, o un Toni Comín, o una Clara Ponsatí, o un Jordi Turull, o un Quim 
Forn, o un Jordi Sànchez, o un Jordi Cuixart, un Raül Romeva, una Carme Forcadell, 
una Dolors Bassa o un Josep Rull que estaran disposats a dir: «Nosaltres som encara 
aquí, i malgrat que ho heu intentat tot per callar-nos, per decapitar-nos i per liqui-
dar-nos, serem aquí per recordar-vos d’on venim, qui som i cap on anem.»

La portaveu de Junts per Catalunya, l’amiga Gemma Geis... Tot ens apel·la, tot ens 
porta..., el mateix procés d’independència ens porta a aquestes preguntes que vostè 
es formulava al principi. De quin país estem parlant? De quina democràcia estem 
parlant? M’he fet un fart d’explicar per Europa que el nostre procés d’independència 
no consisteix a fer una Espanya en petit, canviant-li el nom, la bandera i la frontera. 
Per fer això jo no estaria a l’exili. I jo no m’hauria, diguem-ne, posat al davant d’un 
projecte que senzillament pretengués canviar el nom del país, la bandera i les fron-
teres. Per això amb mi no hi comptin. Això en pot ser una conseqüència, algun dia, 
però, veritablement, el que hem de voler canviar és la forma d’organitzar-nos com a 
estat. I aquesta forma d’organitzar-nos com a estat que volem la majoria dels catalans 
–i aquí incloc la immensa majoria, perquè l’hem expressat de moltes maneres– és 
incompatible, quaranta anys després, amb allò que la Constitució espanyola permet. 
És molt incompatible, a més a més, cada vegada més incompatible. 

Per tant, tot ens remet a quina mena de democràcia volem i quina mena de país 
volem i en quina mena de societat volem articular-nos, en què tots ens reconeixem 
i en què, efectivament, aquella vella idea de l’estat nació –una llengua, una cultura, 
una identitat– és superada pels fets d’una manera clamorosa, com, per exemple, so-
cietats com la francesa estan constatant. Pensar que a la Catalunya independent li 
escaurà aquest mateix model «decimonònic» que no té en compte la varietat lingüís-
tica, cultural i identitària i la forma d’organització de la democràcia, que necessària-
ment ha d’obrir la porta, sense cap mena de dubte, a la democràcia participativa i a 
algunes formes de democràcia directa, és no entendre de què va el debat.

Aquest és el debat que han volgut silenciar, perquè el primer conflicte que vam 
tenir en aquell moment, el primer conflicte que va tenir –i és aquí on rau gran part 
dels problemes– que va tenir la presidenta Forcadell és precisament en el debat, en la 
comissió d’estudi sobre el procés constituent. La Comissió d’Estudi del Procés Cons-
tituent que es va constituir en aquest Parlament, que va arribar a unes conclusions, 
pretenia parlar d’això. Independència per fer què? És el què, el que ens interessa. La 
independència és un tràmit, diguem-ho així. És un procés, no és la finalitat en si ma-
teixa. És l’eina que ens permet, efectivament, poder debatre de quin país estem par-
lant, com ens volem organitzar i com volem organitzar la nostra democràcia. I tot el 
que hem vist fins ara ens posa molt lluny del que és la democràcia espanyola. 

Per exemple, abans feia referència –i vostè hi ha fet una exhaustiva referència– a la 
qüestió judicial. És que sense un poder judicial fort i independent no hi pot haver de-
mocràcia. I cregui’m, eh?, hi insisteixo: la nostra experiència en les jurisdiccions que 
la repressió ens ha obligat a conèixer ens diu que això és així en el conjunt d’Europa. 
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Per tant, no em puc imaginar ni a Alemanya ni a Estats Units que en una comis-
sió com aquestes no hi compareguin els principals responsables. És clar que no. I evi-
dentment la solució que aquests països donarien a aquests conflictes..., diguéssim que 
haurien evitat arribar a aquest punt. I Alemanya, en particular –que és el sistema, di-
guem-ne, en què ens hem endinsat més, en el seu coneixement–, és un país en què, pot-
ser sí, les lleis preveuen algunes coses, però del que hi ha unanimitat a pensar és que 
mai, mai, mai ningú pensaria que quan un land amb majoria independentista declarés 
la independència, l’estat federal hagués deixat..., no hagués entès que havia de canviar 
algunes coses per evitar que efectivament hi hagués una majoria independentista en 
un determinat lloc.

Li agraeixo el record a Carles Rahola, perquè ha estat sempre una font d’inspi-
ració, sempre, i especialment el Breviari de ciutadania, perquè malgrat el llenguat-
ge de l’època, crec que és un breviari que és un manual d’instruccions de què vol 
dir viure en una república des d’un punt de vista dels valors i des del punt de vista 
de l’articulació de la societat, i, per tant, en la mesura que he pogut, he intentat no 
apartar-me d’aquesta premissa en aquesta compareixença d’avui. Els hi dono les 
gràcies.

(Aplaudiments.)

El president

Moltes gràcies, president, per l’aportació en aquesta compareixença, que ben se-
gur serà de molta utilitat per als treballs i les tasques que aquesta comissió ha de fer 
en funció de l’informe que s’haurà de presentar en el Ple, de la feina de la comissió 
del 155. Estem ja en el tram final, diguem-ne, de les tasques d’aquesta comissió. Per 
tant, estem amb les últimes compareixences i, per tant, suposo que ben aviat esta-
rem en condicions de poder formalitzar aquest informe. 

Manifestar-li el desig i el compromís polític també, doncs, si més no crec que 
puc parlar pels membres de la Mesa, que la repressió finalitzi, que aquesta compa-
reixença amb videoconferència de forma forçada s’acabi, que s’imposi la justícia a 
l’Estat espanyol, que sembla, emana, diguem-ne, en el marc europeu, per la causa 
catalana, a tots aquells represaliats, exiliats i que estan en aquests moments, doncs, 
privats de llibertat a la presó, i que pugueu gaudir de la llibertat de poder exercir 
les vostres responsabilitats i que pugueu transitar per aquest Parlament lliurement. 
Moltes gràcies, president, per la vostra compareixença d’avui.

Abans de passar a la següent compareixença, ens donem cinc minutets per fer els 
canvis, diguem-ne, de connexions i de seguida reprenem la sessió. Cinc minutets.

La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i nou minuts i es reprèn a les onze i dos 

minuts

El president

Seguim amb la sessió, amb aquesta segona compareixença, perquè tenim un matí 
intens. 

Compareixença de Lluís Puig i Gordi, exconseller de Cultura, en qualitat 
de testimoni

365-00022/12 

Aquesta segona compareixença és del conseller de Cultura que es troba a l’exili, 
en Lluís Puig. Ens acompanyen a la sala la consellera de Cultura, la Maria Antònia, 
la seva dona, i l’Alba, la seva filla, que ens acompanyen avui també aquí a la sala. 
Sigueu molt benvingudes. I no sé si el conseller ens sent? Nosaltres el veiem.

Lluís Puig i Gordi (exconseller de Cultura)

Sí, perfectament. Perfectament, moltes gràcies.
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El president

Conseller?

Lluís Puig i Gordi

Aquí estic.

El president

Conseller, bé, molt benvingut. Malgrat que de forma forçada ha de fer una com-
pareixença amb videoconferència, estem tots compromesos perquè això s’acabi i que 
la justícia s’imposi i que pugueu comparèixer en aquest Parlament, doncs, de forma 
lliure. Avui no és malauradament així. Ens acompanya la consellera de Cultura a la 
sala, i també la seva dona, la Maria Antònia, i la seva filla, l’Alba, que estem molt 
contents que estiguin també presents aquí a la sala.

Conseller, mirarem de mantenir... Estem aquí al Parlament amb comissions de 
pressupostos. Per tant, doncs, el temps tenim també molt acurat, perquè aquesta tar-
da hi han comissions. Mirarem, doncs, d’ajustar-nos al temps per poder fer la feina 
que hem de fer tant en aquesta comissió com en les tasques parlamentàries pel que 
fa a la gestió dels pressupostos. 

La forma, diguem-ne, d’aquesta compareixença... Li donarem a vostè la parau-
la per un període, amb generositat ponderada, d’aproximadament vint minuts. Però 
vostè digui el que consideri que hagi d’expressar, perquè la seva opinió és important 
per a la comissió del 155, com a protagonista que va ser en el Govern, en aquells 
moments on van haver-hi les amenaces i l’execució, diguem-ne, d’aquest article de 
la Constitució. I, per tant, la seva compareixença i la seva aportació són importants 
per a les tasques d’aquesta comissió. 

Després de la seva aportació donarem pas als grups parlamentaris, per un període 
de cinc minuts, perquè cada grup parlamentari faci les preguntes que consideri opor-
tunes, i posteriorment vostè, doncs, pugui també contestar de forma precisa, si pot 
ser, perquè puguem evitar que pugui haver-hi alguna rèplica. 

Per tant, sense més, conseller, li cedeixo la paraula. 

Lluís Puig i Gordi

Moltes gràcies, president. En tot cas, he pogut seguir amb atenció i detall tota la 
intervenció del president Puigdemont. Per tant, tot allò que pugui ser redundant a 
nivell polític..., no seré jo qui us faci perdre el temps, i menys –i menys– per avançar 
en el treball dels pressupostos, que, com bé comparteixo amb la consellera Vilallon-
ga..., (tall de comunicació) i tenim ganes de poder gaudir de la cultura, del que ens 
espera en aquests nous pressupostos. 

En tot cas, molt bon dia a tothom, diputades i diputats. Sí que vull que les meves 
primeres paraules siguin d’agraïment, agraïment a totes les persones que han possi-
bilitat que avui pugui explicar aquí en primera persona, malgrat aquesta videocon-
ferència, però que ja tan habitual per nosaltres és, al portar dos anys i un trimestre, 
estar presents i connectant-nos amb tots els racons del país, i de qualsevol altre país 
del món a través d’aquests mitjans.

Què ha significat al meu entendre l’aplicació de l’article 155 d’aquesta Constitu-
ció espanyola, doncs, és el que, en definitiva, intentaré plantejar-vos, no tant per mi 
personalment sinó per la cultura, no?, el cessament fulminant que va suposar, per 
descomptat, en el meu cas, per mantenir la lleialtat al 130è president de la Genera-
litat, el molt honorable Carles Puigdemont, i així també amb aquesta lleialtat insti-
tucional al poble de Catalunya. 

He tingut l’honor de formar part d’aquest Govern, de compartir projecte i man-
dat en aquest Govern, que avui som mig recordats i mig considerats com a legítims. 
I, precisament per aquesta càrrega emotiva de reconeixement, no voldria estar-me’n 
de citar els estimats Rull, Turull, en Forn i en Romeva, la Dolors Bassa, en Junque-
ras, la presidenta del Parlament Carme Forcadell, així com els dos Jordis.
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Bé, vostès saben que el meu mandat com a conseller de Cultura va ser breu, no 
va arribar als quatre mesos de durada, i també això explica que la meva experiència 
parlamentària hagi de ser tan breu com que crec recordar que es va limitar a una sola 
compareixença a l’hemicicle parlant, precisament, sobre el Consorci per a la Norma-
lització Lingüística, un dels temes que abans del 155, que durant el 155, i que després 
del 155, és a dir, un dels temes –el català i l’aranès– que en els últims quaranta anys 
ha tingut més de vuitanta sentències judicials en contra. Per tant, un tema del 155 però 
que ja arrosseguem de fa temps i que seguim arrossegant després del 155. Per tant, 
un acoso, una persecució amb el tema de la llengua immerescuda, incompresa i inau-
dita. A qualsevol dels estaments internacionals que explico la quantitat de sentències 
contràries al fet que un ciutadà o una ciutadana es pugui adreçar al seu metge de cap-
çalera, es pugui adreçar al seu ajuntament, no pugui declarar en català davant de la 
justícia amb el seu idioma oficial és totalment reconegut com una gran injustícia. Per 
tant, vull agrair a tot el personal del consorci, en aquest cas, el treball que s’està fent 
de posar al dia i de tirar endavant aquest organisme tan imprescindible. 

Vull agrair, també, a alguns dels companys de la Comissió de Cultura que veig 
aquí entremig de l’hemicicle que ahir m’acompanyessin –si em permeteu fer un pa-
rèntesi–, que m’acompanyessin davant de la meva presentació davant de la justícia 
belga i, per tant, veure’ls avui de nou em satisfà plenament. 

Bé; en tot cas sí que em referiré..., segueixo, continuant aquest vincle meu amb 
aquest compromís adquirit amb això que nosaltres anomenem de servei públic en 
un entorn que aquesta vegada sí que puc dir em sento molt familiar després de tants 
anys de feina, ja sigui exercint les responsabilitats derivades de qui ostenta un càrrec 
públic o ja sigui col·laborant-hi des del sector privat, en aquest cas tant des del món 
associatiu com des del món empresarial, en el qual m’he pogut dedicar a la cultura. 
Per tant, abocat com sempre he estat en el món de la cultura dir-vos que..., perdoneu 
un segon, que tenia aquí molts papers i moltes notes, i ara m’he saltat de pàgina. 
Dir-vos que l’aplicació del 155 per descomptat va provocar alguns problemes molt 
visibles en l’àmbit de la cultura com va ser, sens dubte, a nivell publicitari l’espoli de 
facto dels béns, de les obres d’art de Sixena per part del Ministeri de Cultura espa-
nyol. Dic «espoli» perquè encara avui en dia, si vostès van a visitar aquestes obres 
al monestir on estan exposades, veuran com a sota de les cartel·les on expliquen els 
objectes que són, veuran que diu: «Propietat de la Generalitat de Catalunya.» Per 
tant, estem en aquesta fase, se n’ha fet una guerra que encara no ha acabat, amb tot 
el front judicial obert ara amb el tema de Barbastre –i que la consellera coneix o està 
patint en pròpia persona–, se n’ha fet d’això una guerra sacrosanta en defensa d’uns 
valors, d’uns problemes de l’Església catòlica per la seva separació de bisbats quan 
en realitat de problema no n’hi havia ni un. I aquí alguns diputats i diputades de les 
Terres de Lleida us ho podran corroborar. 

La gent de Sixena quan volia anar a la biblioteca de Lleida, a l’Hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida, a passejar pels carrers de Lleida o a visitar les obres d’art de Llei-
da, no tenien cap problema. Per tant, el Cinca no ha estat mai una frontera, el riu Cin-
ca. Ara sí que l’han aconseguit crear, han aconseguit crear una frontera allà on no hi 
era en tant que les relacions s’han deshumanitzat a un nivell molt greu i, en definitiva, 
no s’hi ha guanyat res, no s’ha augmentat el nombre de visites i menys visites vol dir 
menys gent que s’estima el patrimoni. Per tant, conclusió: eren unes obres d’art que 
estaven preservades per una Administració pública i ara estan en mans d’unes d’un 
sector privat, s’ha reduït el nombre de visitants, i l’estat de conservació en dos anys 
s’ha deteriorat enormement. Per tant, vostès poden comprendre que com a responsa-
bles de Cultura ens dol saber el mal que ha fet aquest 155 amb el tema del patrimoni. 

També jo dic que ens ha fet un bé, és que segurament ha fet donar compte a les 
persones de l’estimació que se sent pel patrimoni i que només en els moments que 
està amenaçat és quan un se n’adona que s’estima el patrimoni. És com la salut, 
que mentre un es troba bé no hi pensa mai, però quan et fa mal alguna cosa de segui-
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da te n’adones per on vas coix. Doncs amb el patrimoni passa el mateix: sovint no li 
fem cas perquè ja ens sembla que tot va bé fins que s’ensorra un campanar, ens espo-
lien obres d’art o es deteriora alguna peça important per la comunitat que s’estima uns 
objectes, uns monuments, i que els reconeix com a patrimoni, diguem-ne. 

Dit això, dir-vos que també el 155 va suposar l’aturament d’alguna restauració im-
portant, per exemple la Seu de Lleida també va aturar unes seves obres que anaven a 
començar-se; es va encallar a l’inici de la biblioteca municipal de Sort; es va encallar 
l’inici també dels arxius comarcals, que encara en aquest moment s’estan construint, 
com era el de l’Alta Ribagorça i el de les Garrigues. Per tant, va ser un encallament 
amb totes les accions que hi havia preparades i que, al final, acaben deteriorant la 
relació dels serveis culturals públics adreçats a tots els ciutadans, a tot el territori. 

Tot i així també haig de dir que el personal... Deixeu-me que citi també l’agraï-
ment al personal del Parlament de Catalunya, el suport que vaig rebre d’ells avui que 
soc present aquí, en aquesta sala, el suport que en tot moment em van prestar aquells 
quatre mesos. I, per descomptat, també a tot el personal del Departament de Cultura 
que, malgrat la nostra precipitada marxada a l’exili, us puc assegurar que durant tot 
els 155 van estar al peu del canó. Al peu del canó vol dir que vam poder seguir des-
patxant, treballant per tal que el mateix any 2017 el grau d’execució del pressupost 
establert fos molt alt i, per tant es pogués gairebé executar no el cent per cent però 
una bona part, com també, no cal dir-ho, el principi del 2018 endegar totes les con-
vocatòries d’ajudes a tot el teixit cultural, de tots els àmbits, de patrimoni, de política 
lingüística, associativa, empresarial, etcètera. 

I dic això perquè també – i vull citar-ho aquí– la connexió, la línia directa malgrat 
que ho féssim més obertament o més d’amagat, la connexió va ser possible gràcies a 
la secretària general, la Maria Dolors Portús, que en tot moment va suportar el tràn-
sit del meu breu mandat de quatre mesos fins a la constitució del Govern del presi-
dent Torra el juny del 2018. La secretària general va ser clau per a aquest enllaç entre 
la meva persona i les direccions generals, i també haig de dir –i aquí que en quedi 
constància– que el matí del dia 27 d’octubre del 2017 es va preguntar a tots els alts 
càrrecs si algú volia dimitir abans de passar a la proclamació de la independència que 
fèiem a la tarda. També vull citar ara aquí que ningú, cap de totes les persones de la 
conselleria de Cultura, va voler dimitir. Amb aquest motiu, tots em van manifestar el 
seu suport i evidentment durant tot el 155 puc dir en veu alta ara aquí que la relació, 
el diàleg va ser a través dels canals que ens permetia l’exili, fluid, constant i sempre 
amb voluntat de servei públic.

Què està fent patir o que està provocant més dolor del compte a la cultura? No no-
més del 155, sinó també, podríem dir-li, la inestabilitat, les irregularitats tant a l’hora 
d’aprovar pressupostos o de configurar majories d’aquests darrers set anys, que són els 
que des del 2011 que vaig entrar amb el conseller Mascarell com a director general... 
Doncs, precisament un tema imprescindible en el món de la cultura, sigui la de l’as-
sociacionisme, sigui la dels gestors del patrimoni, sigui la dels sectors professionals, 
sigui dels experts en polítiques lingüístiques: no poder treballar amb plurianualitat 
econòmica. Això que aquí –aquí a Bèlgica i en alguns dels països que he visitat– es 
considera el fet més normal del món..., nosaltres portem la cultura fa masses anys tre-
ballant d’avui a tres mesos vista perquè ningú es pot comprometre. 

Per tant, no és només un problema del volum econòmic que es pot gestionar cada 
un dels consellers, sinó també del compromís que com a govern cal adquirir a aug-
mentar les plurianualitats, sigui en forma de subvencions, sigui en forma de conve-
nis, sigui en forma de contractes programa. Vostès els poden dir el nom que vulguin, 
però tots ells passen per la plurianualitat com un element imprescindible per a la mi-
llora i l’estabilització del treball cultural. 

En fi, insisteixo que la convocatòria i posterior resolució dels ajuts públics és i era 
i serà totalment imprescindible per desenvolupar la cultura al nostre país. La nostra 
cultura està molt poc subvencionada. No està més subvencionada que cap altre àmbit 
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ni sector. Tot al contrari: pot estar més subvencionada en aquest moment la plantació 
d’alfals –i ho dic amb tot el «carinyo» i respecte pels pagesos que planten alfals– o el 
fet de comprar-te un vehicle nou –que sabem que d’aquí a uns anys haurem de llen-
çar perquè s’haurà d’anar..., o ja no hi haurà ni benzina–; estan més subvencionats 
aquests sectors que no la cultura. 

Estem en uns moments –i ho ha dit també la consellera Vilallonga– que estem 
aportant a cada ciutadà de Catalunya la xifra de trenta-tres euros a l’any. Més o 
menys, ara no discutirem un euro més o menys, que és un nivell baixíssim, si aquí 
hi contemplem a dins la gestió del patrimoni, el servei de biblioteques, els sistemes 
d’arxius, les polítiques lingüístiques, etcètera. Per tant, és un sector complicat i que 
el 155 va generar encara més incerteses, més inseguretats i més feblesa per la manca 
de saber amb què podria comptar, amb els ajuts del Govern. I no cal dir el que això 
ha repercutit també a nivell municipal i de diputacions, etcètera. 

També s’ha de dir que la cultura catalana, de per si, l’emprenedoria que tenen 
els agents de la cultura catalana –que no les administracions: la cultura la fan els 
agents, les persones– és la gran capacitat de resiliència. I un dels exemples que ha 
fet aturar molt menys la creació cultural ha estat precisament la capacitat d’auto-
organitzar-se de la societat amb lo que s’ha dit «els verkamis», aquests sistemes de 
micromecenatge, que han fet que la mateixa societat civil hagi encallat molt menys 
la producció cultural, com els hi dic, gràcies a aquesta resiliència, gràcies a aquesta 
capacitat, que avui des de l’exili podem constatar com tants i tants i tants i tants cre-
adors culturals en l’exili han seguit creant, han seguit fent obres d’art. 

I en tot el món és conegut en Pau Casals, però és conegut Robert Gerhard i és co-
neguda la Teresa Rebull, en el seu exili de Banyuls, i és coneguda tanta i tanta gent 
que des de l’exili han seguit fent cultura. I això ens sembla també que és un fet, que 
no és novetat pel fet que ara estiguem sis persones a l’exili, sinó que és una constant 
al llarg de totes les dècades del segle XX que la cultura catalana ha patit. 

En tot cas, dir-vos que en el cas de Sixena saben vostès que estic personat. Estic 
personat en el judici perquè he pogut fer declaracions per videoconferència. I això 
és expressament el que no ens va autoritzar a nosaltres el Tribunal Suprem quan ens 
volíem personar en el judici de l’U d’Octubre. No voldria allargar-me ni esgotar els 
vint minuts, que no sé quan acaben, però en tot cas sí que jo voldria dir-los que tin-
guem clara una cosa, que és que la cultura, afortunadament i per a tots nosaltres, ens 
sobreviurà a la política i als polítics. La cultura ens sobreviurà a tots nosaltres, de tots 
els colors i de totes les ideologies. I d’això, siguem-ne ben conscients. És una cosa 
que he après, com els deia, en aquests anys de servei públic i especialment aquests 
dos anys llargs aquí a Brusel·les, però també més enllà, atès que hi ha països que sí 
que reconeixen els nostres drets com a ciutadans lliures. 

He après, els deia, que la cultura és autèntica ambaixadora, de primer ordre, efi-
caç revulsiva, contundent i molt efectiva. Els nostres artistes i creadors representen 
el millor de tots nosaltres. I, com els deia, la seva resiliència és digna de lloança, 
sobretot és digna de ser superada. Cal posar-hi data de caducitat, a aquest exili cul-
tural, perquè els professionals de la cultura de Catalunya a Catalunya tenen dret a 
desenvolupar les seves vocacions i professions d’una manera digna. Tothom s’ha po-
sat a la boca el nom de l’última cantant de moda, la Rosalía, però ningú ha citat que 
això és gràcies a un sistema públic d’ensenyament musical de qualitat, que permet 
que surtin artistes de gran talla internacional. I si no hi ha aquesta formació de qua-
litat de base, difícilment podran sortir grans restauradors de patrimoni, grans lin-
güistes, grans músics o grans ballarins o grans actors o directores de teatre, etcètera.

Per tant, un clam també a aquesta aposta decidida pels ensenyaments artístics i cul-
turals en l’àmbit educatiu. No voldria deixar-me més coses, però sí que, si em perme-
ten un segon... Disculpin, que no tinc gaire pràctica en aquest tema. M’he fet més notes 
de les necessàries, perquè després a la pràctica, com que no la tinc, acabo improvisant 
en moltes coses. Sí que voldria citar i llegir una miqueta més fidedignament el que he 
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escrit, perquè no voldria oblidar-me res, quan dic que hem passat de la revolució dels 
somriures a l’aprenentatge forçat de viure sota l’amenaça constant de la repressió.

Els rictus s’han endurit; i ho apuntava el conseller Romeva, fa uns dies, durant la 
seva compareixença: ens cal reconquerir drets i preservar-los; ens cal no renunciar 
a res, per poder-ho decidir tot. Ens cal més cultura; millor cultura; més biblioteques 
per gaudir de la lectura; més ateneus i entitats que cohesionen el teixit social, de mà-
xima proximitat. Ens calen més arts de tota mena, que provoquin l’interès a tots els 
segments de la població. Convertir el patrimoni en una veritable eina de desenvolu-
pament sostenible. Més espectadors i, sobretot, amb més sentit crític.

En definitiva, fer de la cultura una eina imprescindible per als objectius de l’Agen-
da 2030, imbricada amb el medi ambient i amb la joventut que ha de liderar el fu-
tur immediat. En definitiva, ens cal alimentar l’esperit crític, cosa que aconseguirem 
principalment amb la cultura i en col·laboració estreta amb l’educació de la ciutadania 
d’aquest segle XXI.

Vull acabar recordant la frase que molt abans que les citacions es posessin de 
moda, ja encapçalava el meu perfil tuitaire, que segueixo subscrivint, encara que es-
tigui usada, mai esgotada, que va dir la Montserrat Roig: «La cultura és l’opció po-
lítica més revolucionària, a llarg termini.» La recordo sovint, especialment aquests 
dies, en que s’escau també el 25è aniversari de la mort de l’Ovidi Montllor, o el re-
cent traspàs de l’estimadíssima Isabel-Clara Simó. Cultura i revolució, compartida 
entre territoris units per una mateixa llengua. I arribats a aquest punt, només dema-
nar-los de convertir aquest esperit de revolta pacífica en una oportunitat de regene-
ració única per al nostre país i per a la seva gent.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.) 

El president

Moltíssimes gràcies, conseller, per la seva primera aportació. Ara és el torn dels 
grups parlamentaris. En primer lloc, Catalunya en Comú Podem; el diputat Lucas 
Ferro té la paraula.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies al compareixent per la seva in-
tervenció. El primer que volíem dir-li, que li hem dit a tots els compareixents, als que 
estan a la presó i els que esteu a l’exili, és transmetre-us la solidaritat del nostre grup, 
d’En Comú Podem, amb la vostra situació, una situació que considerem que ha sigut 
judicialment injusta. Judicialitzar la política us aboca a una situació que no és política 
ni jurídicament justa i que, a més, té conseqüències personals. I, per tant, el primer 
que volíem fer és transmetre-us la nostra solidaritat, tant a vostè, com a la seva famí-
lia com a la gent que el troba a faltar.

El segon, crec que també transmetre un missatge de confiança. Sabem que aquesta 
etapa de diàleg serà dificultosa; sabem que hi ha contradiccions; sabem que hi ha di-
ficultats, tant a l’hora d’entendre’ns en alguna qüestió, com fer-ho en una situació tan 
excepcional i amb una judicialització sense fi, però creiem fermament que el diàleg 
s’imposarà com l’únic camí possible. No hi pot haver, mai més, en aquest país, una 
aposta de govern que no assumeixi que, en democràcia, cal dialogar. I que el diàleg 
entre les institucions i el reconeixement mutu entre les institucions és indispensable 
per obrir una etapa de diàleg. I estem convençuts, a més, que aquesta etapa de diàleg 
suposarà el vostre retorn a Catalunya, en llibertat, i suposarà també que es derogui i 
es corregeixi una jurisprudència que és lesiva per a l’exercici de drets fonamentals de 
tots els ciutadans.

I per tant, volia transmetre-li tota la confiança en aquesta nova etapa del nostre 
grup parlamentari i dir-li que farem tot el possible perquè així sigui, perquè pugueu 
tornar a Catalunya en llibertat i perquè puguem corregir plegats, en una mesa de 
dià leg, una jurisprudència que és lesiva per al conjunt de la ciutadania.
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La primera pregunta que m’agradaria fer-li és que vostè està pendent d’una euro-
ordre per la qual el van citar ahir al Tribunal de Primera Instància de Brussel·les, i 
era si vostè tenia alguna novetat al respecte. 

Vostè ha citat alguns elements del 155. Crec que, fonamentalment –per citar-ne 
algun que vostè ha citat, el de Sixena– evidencia, com s’ha evidenciat en alguns al-
tres processos, que l’aplicació del 155 va generar una indefensió jurídica de la matei-
xa Administració catalana, en litigis on ella formava part i que el Govern d’Espanya 
no va assumir la defensa jurídica en alguns litigis pendents de la Generalitat. I que 
això ha generat una indefensió, tant en l’àmbit de la cultura com en els altres àm-
bits, evident. Cal una institució que es pugui defensar jurídicament, legítimament, en 
aquests litigis. I això no va operar en el 155. 

Ha citat vostè que la cultura ha patit dos problemes fonamentals. Un, el 155, i 
l’altre, aquesta inestabilitat constant de la política catalana. Nosaltres els compartim 
plenament. M’agradaria que fes vostè una valoració, també, d’aquests dos anys de go-
vern. És cert que ara hem arribat a un pacte pressupostari; és cert que a pesar de no 
ser uns pressupostos de Cultura, diguem-ne, extraordinaris, s’augmenta la partida de 
Cultura, però és cert també que hem patit dos anys d’un govern no només a vegades 
desavingut i que genera situacions com la que hem vist tots plegats, sinó també amb 
poca iniciativa legislativa, i amb poca iniciativa de govern.

I m’agradaria que valorés com això afecta el Departament de Cultura i quines són 
les iniciatives legislatives que vostè considera que s’havien d’haver impulsat durant 
aquesta legislatura. Per altra banda, els hi hem dit a tots els compareixents i m’agra-
daria dir-l’hi a vostè també: trobem a faltar certa autocrítica de tot el que ha passat 
a casa nostra. Avui, segurament ens escolten molts ciutadans de Catalunya, que no 
comparteixen que l’U d’Octubre sigui un mandat democràtic, que no van anar a vo-
tar l’U d’Octubre, o que tot i anar-hi, consideren que el resultat de l’U d’Octubre no 
és d’aplicació i no és un mandat democràtic que pogués tirar-se endavant sense ex-
cloure de la representació política gran part de la ciutadania de Catalunya.

A mi m’agradaria saber què els diria vostè a tots aquells ciutadans, molts dels 
quals, pel que indiquen els baròmetres, consideren que la seva situació és injusta 
i que no s’hauria d’haver arribat fins aquí, a l’hora de construir el futur del nostre 
país; què els diria vostè a tots aquells ciutadans que poden no compartir la repressió 
que vostès viuen, però que no comparteixen tampoc algunes de les decisions. I si 
vostè considera, avui, que ho farien tot igual o que caldria corregir algunes coses.

Moltes gràcies, en tot cas, per la seva intervenció i per la seva compareixença. 
I desitjar-li molta sort en lo personal. I que es solucioni de la forma més garantista 
possible la seva situació.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Lucas Ferro. Ara té la paraula el diputat Carles Riera, en 
nom de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bon dia, conseller. En primer lloc, el nostre agraïment, el meu 
agraïment per la seva fermesa i la seva resistència continuades des de l’exili, davant 
la repressió, també continuada, per part de l’Estat espanyol. I també gràcies per la 
seva fermesa i per la seva resistència i tenacitat en la lluita des de l’exili, a nivell in-
ternacional, per la defensa dels nostres drets col·lectius.

I vostè ha citat Ovidi Montllor i, per tant, també sempre amb Ovidi al cor, amb 
aquesta cultura i aquesta llengua que compartim els Països Catalans, com també tan-
tes lluites pels nostres drets col·lectius i que volem seguir compartint, algun dia, en 
un país definitivament lliure. I miri, conseller. Vostè ha parlat de cultura i de biblio-
teques i no he pogut deixar de pensar en que, ja des de fa temps, però especialment 
en la resposta, en la mobilització popular que va haver-hi als carrers després de les 
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sentències del Suprem, el 14 d’octubre, es va fer molt popular i molt estès aquell crit 
i aquell clam davant de la comissaria de la Policia espanyola de la Via Laietana, que 
algun dia, aquell edifici serà una biblioteca. Esperem que així sigui i ens agradaria 
molt que vostè hi pugui ser el dia de la seva inauguració.

I bé, quant a la qüestió del 155 i el que vostè ens pugui aportar, des de la seva 
experiència i des de la seva visió com a membre que va ser del Govern en aquell 
moment, vostè ha parlat del paper fonamental de la cultura. Jo crec, nosaltres pen-
sem, que aquells fets, que aquests esdeveniments, especialment els fets d’octubre del 
2017, van significar un canvi molt radical, una gran transformació en la cultura po-
lítica d’aquest país, perquè el que es va produir va ser un enorme moviment social, 
un enorme moviment popular de consciència política democràtica i de radicalització 
democràtica. Va ser –jo crec– l’experiència més gran que hem viscut i segurament 
una de les més grans que s’ha viscut a Europa i al món en els darrers anys, des del 
punt de vista del que és la radicalitat democràtica i la democràcia participativa.

Per tant, aquesta és una primera qüestió que jo voldria posar en valor a partir 
del seu al·legat en defensa del paper de la cultura. I algunes qüestions, algunes pre-
guntes, per si vostè vol fer alguna aportació més a la seva intervenció, doncs, a par-
tir d’aquestes qüestions que volem compartir amb vostè. Vista la seva experiència, 
actualment a l’exili i a nivell internacional, com està vostè avaluant la resposta i les 
reaccions, des de la societat civil a nivell internacional i des del món cultural a ni-
vell internacional, al que estem vivint políticament en el nostre país. Òbviament, ja 
donem per fet que segur que aquesta resposta i aquestes reaccions són diverses, però 
potser vostè en vol destacar o significar algunes especialment.

En segon lloc, una altra qüestió que li volem preguntar és sobre una qüestió que 
ens preocupa molt i que hem compartit amb els diferents i les diferents comparei-
xents que han assistit o que estan assistint en aquesta comissió. I és sobre la inter-
nalització, la interiorització del 155, que nosaltres considerem que s’ha produït en 
el nostre país. El 155 no només segueix vigent i essent aplicat des de l’Estat, a al-
tres nivells, i d’altres maneres, sinó que el que ens preocupa encara més és com ha 
estat assumit per les estructures dels partits polítics del nostre país, si més no, al-
guns d’ells, com ha estat interioritzat des de moltes instàncies polítiques, culturals, 
socials, del nostre país, imposant-se límits i imposant-se la censura, fins i tot abans 
que l’Estat ho hagi de fer.

I, per últim, des de la seva experiència a l’exili, des de la seva experiència des de 
la lluita a nivell internacional, com vostè creu, com vostè proposa que hem d’avan-
çar per tal de que aquesta acció exterior, aquesta acció internacional de l’exili pugui 
tenir una millor articulació amb l’acció política, amb la lluita política, des de l’inte-
rior, tant pel que fa a la societat civil, com a nivell internacional.

Moltes gràcies, conseller.

El president

Gràcies, diputat Riera. Ara, en nom del Grup Republicà, té la paraula la diputada 
Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president i bon dia, conseller. Sumar-me als comentaris que feien els 
companys que m’han precedit quan li expressaven la solidaritat i l’enuig per la situa-
ció que estan visquent i que, en tota la defensa de drets, òbviament, hi ha una estra-
tègia que ha de ser compartida i ens hi hem de trobar. I més especialment, en el seu 
cas; òbviament tots tenen particularitats, però quan ho deia, «ha estat un honor, però 
alhora hi he estat quatre mesos»... Per tant, que hagi de viure aquesta situació quan va 
haver d’assumir les responsabilitats de Govern en un moment en què hi va haver can-
vis just abans de poder fer l’U d’octubre, doncs, també per aquesta situació especial...

Abans, el meu company de grup, el Jordi Orobitg, l’hi deia al president Puigde-
mont: és que, a més a més, no van aconseguir allò que buscaven, perquè no van po-
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der alterar les majories parlamentàries i no van aconseguir que el Govern sortit de les 
urnes el 21 de desembre no fos independentista per tant no van aconseguir allò que 
buscaven. Però és que a més a més van anar a buscar l’afectació en aquella gent més 
vulnerable i per això també en la part de la cultura que hi afecta. Doncs, que ens ho 
pogués valorar.

Donar-li tres dades concretes en l’àmbit cultural, i a més és d’un moment en el qual 
vostè ja estava cessat, però sí per a constatar quines afectacions va tenir en la cultu-
ra l’aplicació del 155: totes les programacions culturals que es van veure alterades i 
la relació que això pugui tenir amb l’aplicació del referèndum és veritablement nul·la; 
les 3.500 declaracions de responsabilitat que van haver de signar els treballadors que 
es van quedar al departament, i sumar-nos a l’agraïment que vostè els feia per haver 
d’assumir en aquell moment tan complicat la feina... I la companya Gemma Geis so-
vint posa l’exemple de les universitats i com havien de dir que la potassa no era per a 
fer el referèndum, doncs, en l’àmbit de la cultura també ens vam trobar que un concert 
no era per al referèndum o que una ballada de sardanes tampoc, no? Per tant, les si-
tuacions amb les que vam haver de viure, o la cancel·lació de reunions com el Consell 
Social de la Llengua Catalana o el Consell Assessor del Patrimoni Cultural posterior 
a l’aplicació del 155 i, per tant, també, aquesta voluntat d’aturar la gestió d’un país.

Em sumo especialment, dels aspectes que situava en la lluita contra l’espoli de les 
obres de Sixena que deia... No només perquè el company dels comuns parlava de la 
indefensió, sinó perquè vostè –com deia– està en el litigi però també la consellera Vi-
lallonga fa uns pocs dies va estar a les Terres de Ponent acompanyant l’alcalde Pueyo 
i el president de la Diputació, el Joan Talarn, amb aquest nou embat contra les obres 
que hem vist que des de l’Aragó continua i, per tant, situar també aquesta diferència 
entre el posicionament que hem vist per part seva i per part de la Consellera donant 
tot el suport al territori i al patrimoni a diferència del que el senyor Santi Vila va fer 
lliurant les obres d’art del MNAC de forma voluntària. 

Per tant, refermar aquest suport que hem rebut i donar-li les gràcies. I en aquest 
sentit, el Parlament va aprovar una declaració institucional per àmplia majoria fa uns 
pocs dies i s’hi parlava dels drets i dels deures. I, efectivament, l’estat de conservació 
de les obres també és un deure i el 155 no només va afectar en aquest espoli sinó 
en que després historiadors o persones que es dediquen a la cultura i al patrimoni 
haguessin de veure com columnes d’aire gelat sortien directament cap a les obres, o 
es barrejaven elements que no haurien de barrejar-se mai per a la bona conservació. 
Per tant, no només en l’espoli sinó també en el mal ús que després n’han fet de la 
conservació d’aquests materials i en que cal garantir aquesta integritat de les obres.

I, finalment, perquè m’ha agradat sentir-lo parlar del finançament, per tant, també 
de l’actualitat política, que això és una cosa que sempre que parlem amb els presos o 
amb els exiliats polítics posem damunt la taula, perquè alguns han desaparegut del 
mapa polític, altres seguiu fent política i això és molt important..., i, per tant, aquest 
creixement del pressupost de Cultura, que segur que per a qui el viu no és suficient, 
però que augmenta un 14 per cent. I, per tant, cal que hi hagi aquesta fermesa en se-
guir defensant que en els propers pressupostos encara hi hagi més i millor cultura. 
I, per tant, acabo també amb la frase que vostè deia.

Moltes gràcies i a seguir lluitant.

El president

Gràcies, diputada Espigares. Ara, en nom del Grup de Junts per Catalunya, té la 
paraula la diputada Gemma Geis.

Gemma Geis i Carreras

Bon dia, conseller, diputats, diputades, també la família avui que l’acompanya 
aquí, encara que sigui a través de la videoconferència.

Vostè ha explicat amb detall els seus quatre mesos i l’afectació del 155 també en 
l’àmbit de la cultura i jo voldria recordar aquest informe que ens va fer Servidors.cat, 
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en el qual hi ha un detall de tota l’afectació de les polítiques públiques de la Genera-
litat i també fa referència al dany que va causar en relació amb la cultura. Abans el 
president Puigdemont, quan deia quines vies de resolució, feia referència a la neces-
sitat de reconèixer Catalunya com un subjecte polític. Doncs bé, segurament, com 
que no ens reconeixen com a subjecte polític i tampoc respecten la nostra llengua i 
la nostra cultura, un dels danys que va patir l’aplicació del 155 –ho vam recordar la 
setmana passada– va ser la impossibilitat de la Generalitat de Catalunya de poder-se 
defensar jurídicament. I això, amb l’aplicació del 155, va ser aprofitat, en el cas de la 
cultura, en el cas de les obres de Sixena. 

Aquí, doncs, recordar també, i puc citar abans el que deia del Breviari de ciuta-
dania i la sinceritat, com el president Puigdemont reconeixia la lleialtat en aquest 
cas del conseller Puig i el conseller Santi Vila en la defensa d’aquest patrimoni, que 
els dos estan processats per la defensa del patrimoni català. I es va produir... Va ser 
segurament un dels casos en els quals aquesta usurpació de funcions i la impossibi-
litat de la Generalitat de poder-se defensar va causar aquests anys.

Però abans feia referència a aquest dany a la cultura i a la llengua perquè més 
enllà del cas de Sixena, que encara té derivades judicials, també es va produir una 
pèrdua de projecció institucional en l’àmbit de la cultura i de la llengua catalana. Per 
exemple, es van clausurar les webs de les delegacions per tal d’invisibilitzar la gestió 
de la promoció de la cultura catalana i de les empreses catalanes a l’exterior; es va 
veure afectat el Consorci del Museu Casteller de Catalunya, el Consorci del Museu 
de Ciències Naturals; es va cancel·lar a l’Arts Santa Mònica un cicle d’exposició ar-
ran de la intervenció dels comptes de la Generalitat; van tenir incidència al Festival 
Nacional de Poesia 2017, Poesia als balcons de 2018 i també no es van donar les 
tradicionals Creus de Sant Jordi... Però a part d’això, també, en l’àmbit de la llengua 
catalana no va ser menor, perquè la manca de respecte envers la nostra llengua es 
va produir perquè en l’aplicació del 155 els documents interns dels expedients que 
havia d’aprovar el Consell de Ministres en substitució del Govern català perquè es-
tava a l’exili i a la presó s’elaboraven en castellà o es traduïen. Per tant, cap respecte 
a aquest reconeixement propi dels catalans a la nostra llengua també en l’aplicació 
del 155. I això també crec que és bo recordar-ho.

Finalment, conseller Puig, dir-li que vostè també ha continuat fent de conseller 
legítim de Cultura perquè sempre, les vegades que hem hagut d’acudir –i no ho po-
dem normalitzar– a Brussel·les a fer una reunió del grup parlamentari, que també ho 
normalitzem, però és quelcom... Quan agafes l’avió sempre dius: «I per què jo, com 
a diputada, no puc estar al Parlament reunint-me amb membres del meu Govern o 
persones que han estat escollides diputats o diputades?» Sempre vostè fa referència 
a aquesta funció que ha dut a terme també a l’exterior de reconeixement, de projec-
ció de la llengua catalana i de la cultura, i sempre doncs hi ha un concert, hi ha una 
exposició i, per tant, aquest fil, aquesta connexió, vostè mai l’ha perduda. 

Per tant, gràcies per explicar i explicitar el dany que va patir, que va causar el 
155 també a la cultura i a la llengua catalana. I l’esperem ben aviat aquí a Catalunya. 
Moltes gràcies. 

El president

Gràcies, diputada Geis. Conseller, si voleu doncs prendre la paraula per contestar 
els grups parlamentaris. Em sentiu bé?

Lluís Puig i Gordi

Sí, sí, us sento perfectament.

El president

D’acord, com que tinc la imatge congelada, no sabia si...

Lluís Puig i Gordi

M’he quedat congelat. 
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El president

D’acord. (L’orador riu.) La veu ens arriba bé, però la imatge està congelada. 

Lluís Puig i Gordi

No he estat indiferent a cap de les intervencions dels representants de cada grup 
parlamentari i, per tant, no us penseu que soc així de fred i d’eixut, sinó que la imat-
ge veig que fa estona que està congelada. Res més lluny de la meva voluntat. 

Bé, no sé si us podré contestar a tots i totes amb l’extensió o amb el detall que pot-
ser em dieu, però en tot cas agrair-vos el posicionament de solidaritat, no cal dir-ho. 

Pel que fa respecte breument a la meva situació jurídica, que és el que menys toca 
avui aquí, només dir-vos que la justícia belga no vol vulnerar la presumpció d’inno-
cència de cap de les persones, de cap dels ciutadans que estem visquent a Bèlgica i 
que sempre ens presentem davant la justícia. I quan dic que no vol vulnerar la nostra 
presumpció d’innocència vol dir que estan estudiant molt a fons si comença el meu 
judici, contra mi, perquè no sigui cas que pugui contaminar la presumpció d’inno-
cència del president Puigdemont o del conseller Comín. 

És per això que abans s’han fixat el 18 de febrer per decidir si la petició d’extra-
dició queda en suspens, a l’espera de la resolució del seu suplicatori. Aleshores co-
mençaria el dia 24 el judici a la meva persona. Si el dia 18 la justícia belga decideix 
retornar, rebutjar aquesta petició d’extradició a Espanya, perquè el moment que va 
ser redactada els dos eurodiputats, en aquests moments i a partir de la setmana vi-
nent tres, afegint-hi la Clara Ponsatí, en el moment que va ser redactada aquesta peti-
ció d’extradició ja eren eurodiputats. El president Puigdemont i el conseller Comín..., 
quan es dicta l’ordre d’extradició l’octubre del 2019, ells tenen la immunitat recone-
guda oficialment des del 2 de juliol del 2019. Per tant, és una ordre d’extradició que 
no té sentit, a efectes meus particulars i, per tant, si es rebutja aquesta petició d’ex-
tradició, el meu nom, que està inclòs en aquesta documentació, retorna també, queda 
rebutjat també a l’espera que la justícia espanyola vulgui fer una quarta petició. I si 
fracassen, faran la cinquena i la sisena. 

I, en tot cas, l’única tranquil·litat que jo puc donar-los és que coneixen perfecta-
ment que es tracta d’un tema polític i que només des de la política s’hauria d’estar 
solucionant aquest tema. Per tant, també la crida al diàleg que feia a la primera de 
les intervencions no cal dir que, per part nostra, hi és, hi ha estat i hi serà, però pre-
cisament parlant del diàleg, vull enllaçar-ho ja amb l’anterior conseller, Santi Vila, 
que em va precedir a mi amb el cas de Sixena, que també s’hi han referit tots vostès. 
Mirin, en aquell moment, a alguns els agradarà més què es va fer o què es va deixar 
de fer, però en tot cas, s’estava plantejant la cooperació i col·laboració. No entrar en 
discussió de la propietat de les obres, sinó entrar a parlar de cogestionar, de fer ex-
posicions itinerants, de reproduir amb mappings, de compartir el que fes falta, sense 
entrar en el tema del dipòsit permanent o del dipòsit temporal. 

Per tant, amb unes vies de diàleg totals i obertes davant de que la Generalitat de 
Catalunya tenia unes factures i uns comprovants de pagament d’aquestes factures, 
autoritzades –autoritzades– pel Vaticà a Roma i autoritzades pel Ministeri de Cultu-
ra espanyol. I parlo de l’època que el director general de Patrimoni es deia senyor 
Lluís Bonet, que és un nom important per al patrimoni català. Per tant, no es va fer 
de qualsevol manera i per això en cap moment el Govern de Catalunya mai hem vol-
gut renunciar a la titularitat que tenim més que ben feta i demostrada, autoritzada, 
etcètera. 

Per tant, crec que tant el conseller Santi Vila com jo –i no seré jo ara qui faci de 
jutge– vam complir amb allò que la Llei del patrimoni cultural de Catalunya esta-
bleix. I aquesta Llei de patrimoni cultural de Catalunya estableix un nivell de pro-
tecció que la Llei de patrimoni espanyol no diu i la Llei de patrimoni espanyol diu 
que per gestionar aquests temes cal remetre’s i dona la màxima prioritat a la llei de 
cada comunitat autònoma en tant que tenim les competències plenes en la protecció 
del patrimoni. Per tant, no només vam complir amb la Llei del patrimoni cultural 
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català, sinó que, a més a més, vam complir amb la Llei del patrimoni espanyol, per-
què la Llei del patrimoni espanyol també diu el mateix. 

Per tant, alerta, perquè el tema de la gestió del patrimoni per aquesta qüestió de 
separacions de bisbats, com els deia, s’està convertint en una mena de croada per la 
defensa d’un sant Grial que és fals al cent per cent; són només interessos polítics. 
I, per tant, que ningú vulgui veure en la persecució política que estem sotmesos ara 
el conseller Santi Vila i un servidor, que ningú hi vulgui veure altres visions i altres 
interpretacions. 

La Llei de patrimoni..., també dir-vos..., algú preguntava potser quines iniciatives 
legislatives hagués pogut haver-hi, aquests dos anys de govern i no hi han hagut, si 
hem de fer autocrítica. Doncs, miri, a mi m’agradaria una Llei de patrimoni cultural 
nova, tant la del patrimoni material com la de l’immaterial, però estic segur que a la 
consellera també li agradaria. Però és que la democràcia té això, té les aritmètiques 
que té. Té les aritmètiques que té i, per tant, no serem..., o no seré jo qui digui que s’ha 
de fer coses, si les sumes aritmètiques dels suports no hi són. Per tant, encantat de 
modernitzar la Llei de patrimoni cultural que tots els que ens dediquem a la cultura 
sabem que cal, i la consellera Vilallonga n’estic seguríssim que també. Però per res-
pecte a l’aritmètica parlamentària, també és evident que hi ha coses que es poden fer 
en uns moments i d’altres no. 

Jo, per descomptat, agrairia al senyor Riera..., agraeixo la invitació a venir a as-
sistir a la inauguració de la seu de la biblioteca de Via Laietana, en el moment que 
tinguem data per inaugurar, et puc ben assegurar que no hi faltaré, però també ens 
cal revisar aquesta Llei de biblioteques, que estableix una ràtio d’habitants per po-
blació que li pertoca una biblioteca de servei públic. Avui en dia hi ha poblacions 
molt inferiors en nombre de quantitat d’habitants que, gràcies a les biblioteques, hi 
troben el primer punt d’encontre entre ciutadans i ciutadanes que arriben a una po-
blació i la cultura d’aquell municipi passa a ser utilitzar la biblioteca. O perquè hi 
ha la wifi gratuïta, o perquè allà hi tenen possibilitat d’hores d’estudi els joves, que 
potser a casa seva no n’hi tenen, o perquè els horaris d’aquestes biblioteques, si el 
pressupost ho permet, es poden adequar a obrir les portes a les hores que convenen. 

Per tant, no només la biblioteca que ens deu l’Estat espanyol, per dir-ho així, si és 
que encara volem que ens la pagui, però si no, com bé deia també la consellera, amb 
pocs dies de reduir el dèficit fiscal la biblioteca ja estaria pagada. És així de fàcil: 
amb menys dèficit fiscal tindríem un molt millor finançament.

I, parlant de finançament –perquè també s’hi ha referit la senyora Espigares, d’Es-
querra Republicana–, és clar, jo els vull fer una reflexió, superant amb escreix el que 
previsiblement aquest any vostès aprovaran: estaríem tots els aquí presents d’acord, 
o tot l’hemicicle, que, del diner públic que pot gestionar el Govern de Catalunya, s’hi 
destinessin cent euros a l’any per habitant? Cent euros l’any, només! I facin la com-
parativa amb Territori, amb Sanitat, amb Ensenyament, amb Mossos d’Esquadra o 
amb qualsevol de les altres àrees de Govern. Cent euros l’any per habitant a Catalu-
nya, els sembla que seria una xifra assequible i que ens situaria en la mitjana euro-
pea? Doncs mirin, cent euros l’any és el 3 per cent de Cultura, aproximadament, si 
comptabilitzem set milions i mig de ciutadans i ciutadanes. Però, ens mereixem o no 
ens mereixem destinar cent euros l’any per habitant a la cultura? I quan dic «cultura» 
estic dient –ho repeteixo, perquè m’agrada fer-me pesat– a la política lingüística, que 
tant –tant– ens cohesiona, a la conservació del patrimoni, a... (Per raons tècniques, 
no ha quedat enregistrada part de la intervenció.)

El president

Aviam, els serveis de la cambra que porten el tema de les comunicacions, si us 
plau, si ens podeu resoldre...

Lluís Puig i Gordi

Se’m pot sentir?
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El president

Ara, ara sí. D’acord.

Lluís Puig i Gordi

Quan m’he... (Per raons tècniques, no han quedat enregistrats alguns mots de la 
intervenció de l’orador) ...s’ha tallat. 

Bé, deixem estar el tema del finançament, em sembla que ha quedat clar si m’han 
sentit, de que només els proposo això: considerin si, del diner públic, podem destinar 
cent euros l’any per habitant a Catalunya, si tan important és la cultura catalana com 
diem que ho és.

Per tant, sí que voldria... Salto d’un tema a l’altre, per no allargar-me, que em sap 
greu per vostès. Sí, sí que vam..., sí que, durant el 155, vam –com a Govern a l’exili, 
quan encara no estava constituït el Govern del president Torra– proposar unes Creus 
de Sant Jordi, precisament, perquè no hi hagués interrupció. La nostra tasca era en-
llaçar el Govern del 27 d’octubre del 2017 amb el Govern del president Torra, quan 
prengués possessió. Per tant, sí que des de l’exili es van proposar unes Creus de Sant 
Jordi, i vull deixar constància que, per primera vegada, acomplien la paritat de gène-
re al cinquanta per cent entre homes i dones. Ho dic perquè en la història segurament 
això no quedarà escrit, però sí que en seu parlamentària voldria que quedi citat: ha 
estat la primera vegada el 2018 que les Creus de Sant Jordi, proposades des de l’exi-
li, acomplien la paritat de gènere al cinquanta per cent. Proposta de Creus de Sant 
Jordi que en el moment, al juny, que es va fer efectiu l’actual Govern, crec es va fer 
lliurament al juliol del 2018, per dir-ho així una miqueta, no?

Dir-vos també que alguns consells, com deia, el Consell Social de la Llengua, 
o alguns altres consells que es van interrompre..., també els diré una cosa: n’hi han 
alguns que es van interrompre voluntàriament, perquè no volíem que els presidís el 
ministre –no volíem que els presidís el ministre. N’hi havia alguns que ens feia més 
mal al cor veure que el ministre d’aquell moment, que ens havia fet l’espoli de Sixena, 
presidís o firmés o signés alguns decrets o algunes reunions, abans que paralitzar-lo 
durant uns mesos, que sabíem que, tard o d’hora, estàvem a punt ja de formar govern; 
govern «eficient», que deien uns, i que alguns altres discutien si calia fer o no calia 
fer. Vostès la deuen recordar, aquella polèmica del moment. 

Per tant, no tot el que es va encallar..., el que ens va fer mal sí que va ser enca-
llat pel 155, però algunes reunions que podien esperar un mes o dos o tres, vam vo-
ler-les aturar explícitament per tal de no donar la imatge que Madrid estava dirigint 
la cultura catalana. I això, si m’ho permeten, potser és un error o no, però va ser una 
decisió ben conscient de tots els responsables.

Mirin, també el tema de la internacionalització, no cal que els digui que no tinc 
altra feina, per dir-ho així, que defensar-me davant del jutge i dedicar-me a la inter-
nacionalització. I, precisament, dir-los que constantment la presència de les millors 
creacions d’excel·lència cultural catalana les tenim aquí; quan dic «aquí», no vull dir a 
Bèlgica, vull dir a tot l’entorn europeu: a París, a Londres, estan a una hora, una hora 
i mitja de tren des d’aquí. Aquest divendres podré repetir l’assistència a un espectacle 
de La Fura dels Baus al millor teatre de l’òpera de Brussel·les, i el mateix dissabte, a 
Luxemburg, s’estrena una òpera composta per un compositor català, Joan Bagés, que 
a vegades no poden estrenar a Catalunya, cantada pel gran tenor Roger Padullés.

Per tant, constantment, constantment, constantment, tenim presència d’arts de car-
rer, del circ, de la música, de la dansa, del teatre, de molts, molts creadors que sovint 
a Catalunya no tenen el suficient coixí, diguem-ne, econòmic com per poder-hi tenir 
la residència fixada.

No és normal, per exemple, que les orquestres simfòniques estiguin amb el ni-
vell d’inestabilitat permanent que estan, quan ens en falten més. A qualsevol ciutat 
europea, a ciutats similars a moltes capitals de comarca de Catalunya, tenen una 
pròpia orquestra estable. Això està molt lluny del que ens podem imaginar a Cata-
lunya, però no és «descabellat» que hi somiem, perquè una societat amb més cultu-
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ra és una millor societat, és una societat més lliure, més crítica, més democràtica i 
més participativa. I quan dic «participativa» vol dir això: aquesta cultura popular, 
no només la d’elit, que alguns s’entesten en diferenciar; aquesta cultura que realment 
hauríem de sumar a les sumes de les polítiques socials, que no hi ha manera, mai, 
que es vulgui comptabilitzar la inversió en cultura –no la despesa, sinó la inversió en 
cultura– com una gran inversió en cohesió social, en polítiques socials... No ho he 
entès mai, i ho critico des d’aquí, si m’ho permeteu vostès, amb la fredor que dona 
una pantalla de plasma. 

Però sempre he estat defensant que la major part, per no dir el 90 per cent, de 
la inversió en cultura que gestiona la conselleria de Cultura són polítiques socials, 
polítiques socials que fan esforços, per exemple, per adaptar els històrics ateneus de 
Catalunya, per poder fer inversió en obres de restauració d’aquests ateneus, perquè 
les persones amb discapacitat o dificultats de mobilitat puguin accedir-hi, esforços 
perquè des d’aquesta cultura popular les persones amb deficiències visuals o audio-
visuals puguin tocar-la, sentir-la i viure-la, la cultura. Per tant, una cultura popular 
ramificada per tot el territori que, gràcies en bona part per no dir quasi tota, gràcies 
al teixit associatiu, tant enriqueix i tant eixampla la base, eixampla la base social 
dels ciutadans de Catalunya al voltant de la cultura.

Per tant, més internacionalització, com més millor, no cal dir-ho. Sempre, per 
això, a partir d’aquesta excel·lència que ens genera, l’excel·lència de la gestió i de la 
formació per després passar a l’excel·lència de la difusió i de la divulgació. 

Em sabria greu deixar-me alguna cosa, o que algú de vostès se sentís que no li he 
respost explícitament. Em disculparan si és així, però em sembla que en línies gene-
rals he intentat agrupar-ho tot amb un sol discurs. Si em permeten també una última 
cosa: on és el Partit dels Socialistes de Catalunya?, on és el Partit dels Socialistes de 
Catalunya? Si us plau, algú que li faci arribar la meva demanda des d’aquí. Com pot 
ser que el Partit dels Socialistes de Catalunya no estigui avui assegut aquí per parlar 
de cultura, més enllà de la política del 155? On és el socialisme català? Si us plau, 
digueu-los de part meva als seus representants que m’han decebut. M’esperava tro-
bar-los aquí asseguts per poder tenir un canvi d’impressions cara a cara. I acabo. 

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, conseller. De veritat, moltes gràcies per les seves paraules, per la seva 
compareixença, de gran utilitat i de gran interès, però sobretot gràcies pel seu com-
promís, intens, viu, vigent, i si em permet també apassionat, al servei polític dels 
drets i les llibertats col·lectives d’aquest país i del conjunt, diguem-ne, d’Europa, i el 
seu compromís per la cultura, la seva vocació de servei que ha manifestat avui so-
bradament, doncs, al servei de la cultura. 

I també, si em permet, una referència que a mi m’ha colpit, i crec que com un mi-
litant de la cultura que és vostè, entenc que vegi la resiliència com un valor necessari 
en la cultura, que vegi en les adversitats i les amenaces, com molt bé ha dit, doncs, al 
final també valors que afavoreixen el compromís i l’increment de compromís i tam-
bé de presa de consciència. 

Malauradament, el nostre país té una identitat, la fortalesa de la qual es sustenta 
en bona part en la cultura; hem de veure-ho des d’una actitud necessàriament molt 
resilient. Per tant, aquesta aportació crec que també diu molt del seu caràcter, de la 
seva actitud respecte al seu compromís en la cultura. 

Moltes gràcies per la seva aportació. Crec que serà de molta utilitat per als treballs 
que aquesta comissió, doncs, ha de fer. Moltes gràcies i que tingui bon dia. Agrair tam-
bé la presència de la consellera Vilallonga i dels seus familiars que avui han acompa-
nyat, la seva dona, la Maria Antònia, i la seva filla, l’Alba. Ha estat un honor compartir 
la sala amb elles també. Moltes gràcies i que tinguin un bon dia. 

Seguim amb la propera compareixença.



DSPC-C 434
4 de febrer de 2020

Sessió 19 de la CIACE 40

La sessió se suspèn a les dotze del migdia i quatre minuts i es reprèn a les dotze i dotze 

minuts.

El president

Bé; si us sembla seguim amb la sessió d’avui. 

Compareixença de Mireia Boya e Busquet, exdiputada de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, en qualitat de testimoni

365-00011/12 

La compareixent que iniciarà la seva intervenció ara és Mireia Boya que, tal 
com tenim previst –Mireia, em sembla que t’ho he comentat abans–, com a testi-
moni que va ser en aquell moment de l’octubre del 2017 pel que fa al que eren les 
amenaces del Govern de l’Estat respecte a l’aplicació del 155, l’aplicació que des-
prés posteriorment va tenir lloc, el teu testimoni ens és de molta utilitat de cara als 
treballs d’aquesta comissió. I, per tant, la teva compareixença va ser aprovada així 
en comissió perquè avui ens expliquis una mica quin va ser el teu testimoni, la teva 
visió d’aquells fets. 

Tens uns vint minuts per a una primera intervenció, i després cada grup parla-
mentari en cinc minuts farà les preguntes que consideri oportunes perquè després tu 
les puguis oportunament contestar. Tens la paraula.

Mireia Boya e Busquet (exdiputada del Parlament)

Bé; primer de tot, moltes gràcies per convidar-me. Faig dues prèvies molt ràpi-
des. Crec que soc la primera compareixent que no estava al Govern i em sobta que 
no hagi estat la presidenta legítima del Parlament, Carme Forcadell. Crec que era 
ella la màxima autoritat en aquell moment. La presidenta del Parlament és la segona 
autoritat de Catalunya i la primera dins d’aquesta casa, que és la que està investigant 
els fets relacionats amb el 155, i crec que se l’ha de visibilitzar i reivindicar molt 
més, no només com a presidenta sinó també com a dona. 

Dit això, la segona prèvia que faig és que també crec que hauria d’haver estat 
la meva companya Anna Gabriel la que comparegués aquí. D’altres ho han fet per 
videoconferència. Ella era la portaveu del grup parlamentari de l’onzena legislatu-
ra. Jo estic encantada d’estar aquí amb vostès i poder explicar tot el que va passar, 
però ella també hauria estat una veu molt vàlida i que hauria aportat molta infor-
mació sobre els fets que aquesta comissió d’investigació està intentant dilucidar. 

Dit això, jo crec que hem d’anar molt més enrere d’octubre del 2017. De fet, jo 
el marc que hi poso és d’una persecució ideològica, policial, judicial i econòmica 
contra tot l’independentisme que no comença en l’onzena legislatura sinó que ens 
hem de remuntar unes quantes dècades enrere. En la mal anomenada «Transició» 
ja es perseguia l’independentisme. En aquell moment era minoritari. Ara som molts 
més, però en aquells anys foscos també hi va haver presó, també hi va haver exilis 
i hi va haver tortures. 

I sovint, doncs, pensem que això comença fa quatre dies, no?, fa relativament 
poc. I oblidem tots aquells que d’alguna manera doncs han anat estirant aquell fil 
independentista que és el que ens ha permès arribar fins aquí. I no m’hi estendré. 
Però des de les detencions d’Eva Serra, Blanca Serra, Maite Carrasco, Carles Caste-
llanos, amb aquella pancarta que deia «independència» en la manifestació en contra 
de la LOAPA fins a tots els represaliats al 92 –Operación Garzón– per evitar que 
hi hagués alguna imatge de dissidència quan el Borbó, doncs, desfilava a l’Estadi 
Olímpic en aquells Jocs Olímpics que van tenir lloc aquí a Catalunya. 

Dit això, no sé si ho han fet, però els recomano llegir les conclusions de la Comis-
sió d’Investigació de l’Operació Catalunya, de la passada legislatura. Amb la presi-
dència de l’Alba Vergés, amb l’Albano Dante Fachin, crec que van fer molt bona feina 
i van venir testimonis importants, alguns comissaris de les clavegueres de l’Estat. Jo 
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recordo la confessió del comissari Martín-Blas de que se’ls havia posat «sal i pebre», 
en paraules textuals, a aquells informes apòcrifs que feia la Policia Nacio nal i que no 
tenien un altre objectiu que perseguir la dissidència independentista. No només inde-
pendentista, sinó que els companys de Podemos..., recordem que Pablo Iglesias tam-
bé va haver d’enfrontar totes aquestes mentides que les clavegueres de l’Estat, doncs, 
en un moment en què Podem agafava molta força... Recordem que veníem del 15-M; 
doncs, d’alguna manera calia desactivar-lo i calia portar-lo una altra vegada no cap a 
posicions rupturistes amb el règim del 78, sinó amb més de connivència amb aquest 
règim que és el que tenim ara, no?, aquest Govern PSOE-Podemos a Madrid. 

Per tant, els recomano aquesta lectura de les conclusions, perquè el que venen a 
dir és que ja fa molts anys que hi ha una persecució contra el món independentista. 
I això és important, no perdre aquesta perspectiva històrica, perquè també ens dona 
pistes contundents de com es comporta l’Estat i com s’ha comportat sempre. I això 
pot ajudar a trencar, doncs, alguns relats màgics que ens agradaria moltíssim que 
funcionessin, però que la història, els fets, demostren que mai han funcionat. I par-
lo del diàleg. El diàleg. Jo estic molt a favor del diàleg, però si mirem cap enrere 
–i ara en parlaré, parlaré del diàleg d’aquell octubre del 2017–, doncs, podem veure 
que mai ha funcionat perquè l’Estat no té cap intenció de dialogar amb l’indepen-
dentisme. 

Aquest marc de persecució ideològica, policial, judicial i econòmica..., a l’octu-
bre del 2017 i uns mesos abans, vam veure com les clavegueres de l’Estat desplega-
ven tot del seu armament –per dir-ho així, amb un llenguatge bèl·lic, que és el que els 
encanta utilitzar a ells–, i molts de nosaltres vam patir seguiments policials i para-
policials. No només els que estàvem aquí, sinó que si fan una mica de hemeroteca 
veuran que els intents de seguiments i d’infiltracions en el món de l’independentis-
me, de la dissidència política, dels moviments socials, han estat una constant. 

Però aquells dies, crec que tots els membres del Govern i molts dels diputats i 
diputades que estàvem aquí, doncs, havíem de fer front a aquesta guerra psicològica 
de l’Estat –i ho dic així en aquests termes i després ho desenvoluparé–, que feia co-
ses com: tu tornaves a la nit a casa, sola, després d’un acte, després d’una reunió del 
secretariat nacional de la CUP, després de fer unes cerveses amb els amics, i veies 
que hi havia dos senyors –sovint els mateixos– que t’estaven esperant a la porta de 
casa. Això, per a una dona, en el context de la societat patriarcal en la que vivim, on 
moltes de nosaltres hem tingut por a les agressions masclistes, doncs, podeu ima-
ginar, no?, l’efecte que produïa en moltes de nosaltres. I parlo per mi, però no sé si 
després la Marta Rovira parlarà de la por que tenia ella que li passés alguna cosa 
a la seva filla. Jo no tinc fills, però altres dels que estàvem allí hem hagut de patir 
aquesta persecució policial i parapolicial de l’Estat. 

Juntament amb amenaces de l’extrema dreta. A l’extrema dreta se l’ha deixat 
campar impunement. Recordo aquella manifestació, que crec que va ser el 8 d’octu-
bre, el 7 o 8 d’octubre de 2017, quan van sortir al carrer. Hi va haver incidents a Ca-
talunya Ràdio, que van trencar uns vidres. I aquí vam veure que se’ls deixava sortir 
al carrer. I això és molt greu en una societat democràtica. A l’extrema dreta ni se li 
ha de donar paraula ni se li ha de donar... No ha de poder defensar els seus postu-
lats feixistes emparant-se en la llibertat d’expressió. No poden anar en contra dels 
drets humans en el seu discurs, i això no pot estar emparat per la llibertat d’expres-
sió. I això també ho dic perquè amb aquesta suposada convocatòria d’eleccions que 
tindrem, heu obert la porta a que Vox entri en aquest Parlament. I això és donar uns 
faristols, uns micros, uns minuts a gent que va en contra dels drets humans. I ho dic 
també per a veure si els diputats dels partits polítics que estan aquí, doncs, poden 
reflexionar una miqueta sobre què ens ha portat a aquest context tan lamentable, ver-
gonyós, que tenim ara. 

I en aquell moment, doncs, havíem de patir seguiments, insults, amenaces... Jo 
més d’una vegada, doncs, vaig haver d’entrar en un bar anant pel carrer perquè hi 

Fascicle segon
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havia feixistes que em perseguien i demanar ajuda al cambrer fins que algú em venia 
a buscar. Això ho vam viure molts dels diputats i membres del Govern que estàvem 
allà en aquell moment. 

I, per últim, aquest boicot, aquesta persecució econòmica que... Bé, la més cone-
guda, doncs, és aquestes trucades que es van fer des de la Casa Reial perquè moltes 
empreses marxessin del país i així crear aquest clima de caos econòmic que sembla-
va que s’anava a acabar el món.

Dit això, en aquest context crec que és just i necessari reivindicar l’U d’Octubre 
com una victòria, i crec que es diu poc, i a més a més va ser una quíntuple victòria, 
en aquell moment, o una quíntuple derrota de l’Estat. I, justament, perquè aquell dia 
vam guanyar, l’Estat va perdre, i va haver de sortir el Borbó, el 3 d’octubre, a fer 
aquell «a por ellos» a la televisió. I dic «quíntuple» perquè crec que va ser un derrota 
militar i policial, sobre el terreny, i gràcies a la descomunal força de la gent aquell 
U d’Octubre, però també aquell 3 d’octubre, i els dies previs, no? O sigui, vam co-
mençar a guanyar el 20 de setembre. La resistència a la seu d’Economia i la resis-
tència davant de la seu de la CUP, que crec que cal reivindicar que vam mostrar a la 
gent com calia desobeir d’una forma no violenta, tot i que intentaven entrar a la seu 
d’un partit polític sense ordre judicial... Això ho ha fet l’Estat, i la via judicial està 
ja..., crec que és a l’Audiència Provincial de Barcelona, si no m’equivoco, i encara 
s’ha d’acabar de veure com acaba. Però aquella manera de resistir, de desobeir, crec 
que la vam fer pública i és just reivindicar-la.

Va ser també una derrota política de l’Estat en clau política, perquè es va reforçar 
la causa de l’autodeterminació, es va internacionalitzar com mai aquell conflicte. I la 
internacionalització no va venir de cap tipus de taula de diàleg, sinó de la confronta-
ció amb l’Estat; allà vam créixer, vam eixamplar la base i vam ser més.

Va ser una derrota, també, cibernètica, amb aquells hackers de l’impossible, que 
van aguantar els ciberatacs. I és just reconèixer també, doncs, el paper que centenars 
d’informàtics voluntaris van fer per aguantar aquests ciberatacs i fer possible la vo-
tació l’U d’Octubre.

Va ser una derrota social, perquè nosaltres vam fer una defensa antològica dels 
centres de votació i una vaga general posterior històrica, on hi érem tots –hi érem 
tots–, el 3 d’octubre hi érem tots, tots els que esteu aquí en aquesta comissió, doncs, 
hi érem, no? I, per tant, aquest esperit del 3 d’octubre crec que –de drets i d’autodeter-
minació– és el que ens uneix i el que s’ha de reivindicar més. 

I, per últim, doncs, va ser una derrota de l’Estat eticomoral, no?, la de la resistèn-
cia civil, la de la resistència desobedient i no-violenta. Això ho vam aprendre aquells 
dies, i crec que ens ho hem de gravar i repetir mes, no?, gravar a la memòria, repetir 
més. Perquè si vam aconseguir-ho un dia, l’U d’Octubre, això, que va ser una victò-
ria, doncs, es pot tornar a repetir al futur. És més, crec que hem de treballar per tor-
nar a repetir aquell tipus de victòria que vam aconseguir en aquell moment. 

Tot i això –reivindicant aquesta victòria–, crec que la gestió posterior ha estat 
una derrota. I ho dic així i sense voler ser catastrofista en excés, eh? Perquè ja ho dic, 
o sigui, sabem com guanyar l’Estat, la imatge la tenim i va ser una quíntuple victòria 
nostra a l’Estat. Però després, aquesta gestió, des de les reculades i aquells intents, 
que es van consumar, de control de la mobilització al carrer a partir del 3 d’octu-
bre... Jo recordo estar a la cruïlla de Gran Via amb passeig de Gràcia amb els es-
tudiants d’Universitats per la República, que hi havia, doncs, membres de totes les 
organitzacions juvenils, no?, de tots els partits –hi era el CPC, hi era Arran, hi era 
La Forja, però hi era també el Jovent Republicà i les Joventuts de Convergència–, 
estàvem tots allà, en tendes de campanya, disposats a acampar i a col·lapsar la ciutat 
els dies que fes falta. I es va rebre una trucada des de dalt, des d’aquell estat major 
dient: «No acampeu.» I no vam acampar. I aquí, potser l’autocrítica, no?, en aquell 
moment convuls on tot era una mica caòtic, és –i jo la faig, eh?, i crec que els meus 
companys també–: nosaltres no vam saber plantar-nos i liderar aquella espurna de 
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desobediència que hauria hagut de continuar en aquells moments, perquè hi havia 
l’oportunitat de la via insurgent. 

Sí, hi havia amenaces de mort, per part de l’Estat espanyol; això ho vam denun-
ciar, la Mireia Vehí ho va denunciar una setmana abans que la Marta Rovira ho fes 
públic, perquè a nosaltres també ens arribaven veus per part de periodistes que esta-
ven a Madrid o companys que estaven prop dels poders de l’Estat, i ho vam denunciar, 
però això ha justificat, no?... Jo he sentit molts consellers, el president, el vicepresi-
dent..., no volien, doncs, carregar amb cap tipus de violència. 

Jo el que dic aquí és que la violència no és culpa dels que la pateixen sinó dels 
que l’exerceixen, i que això no hauria d’haver paralitzat les mobilitzacions en aquell 
moment, no? Perquè, d’alguna manera, la derrota va ser que aquest terror psicolò-
gic, aquesta guerra psicològica que feien sobre nosaltres, doncs, va guanyar. I així 
estem a dia d’avui. 

El 10 d’octubre –escoltava el president Puigdemont aquest matí– es va donar una 
oportunitat al diàleg amb l’Estat. Va durar quinze dies. No van despenjar el telèfon 
en cap moment. I, de fet, en els dos anys en els que vaig estar jo aquí al Parlament 
no hi va haver ni una, o sigui, zero possibilitats de dialogar amb aquells que després 
van aplicar el 155. I recordem que el PSOE també va votar a favor del 155. Per tant, 
què ha canviat en uns mesos, o un any i escaig o dos anys? Què ha canviat d’aquell 
PSOE on el líder és el mateix, Pedro Sánchez, i va votar a favor del 155 i va dissol-
dre aquest Parlament, on jo, en aquell, era diputada? No crec en els miracles, no soc 
d’anar a Lourdes, i no crec en els canvis radicals de les persones, i molt menys en 
les dinàmiques i les ideologies dels partits polítics. Per tant, aquell diàleg, doncs, en 
aquell moment va ser impossible, no? 

I deia que hem perdut aquesta guerra psicològica. I part de la culpa del moment 
en el que estem ara..., que crec que hem passat dos anys i, si miro enrere, doncs, no 
només s’ha rebaixat moltíssim el discurs de l’independentisme, el discurs rupturista 
de l’independentisme, sinó que hem entrat en una successió de renúncies i simbo-
lismes que crec que no ens porten enlloc. Ho podríem allargar, eh? Podríem conti-
nuar somiant que aquesta taula de diàleg funcionarà, podríem continuar somiant 
que demà passat el president Puigdemont vindrà aquí i el podrem tornar a reinvestir 
com a president legítim que és, però, com deia abans, crec molt poc en els miracles 
i crec que en aquell moment vam perdre una oportunitat d’or per, amb aquesta via 
rupturista, insurgent, aprofitant que a Barcelona hi havia un milió de persones al 
carrer el 3 d’octubre... 

No sé si són conscients del que és una vaga general d’un milió de persones en 
aquest país, però en tot cas en aquell moment l’oportunitat de mobilitzar la gent 
i que fos la gent i no els despatxos els que decidissin el futur de Catalunya, pel caos 
que hi havia i perquè vam decidir per la gent, d’alguna manera, amb un comporta-
ment paternalista, per què no dir-ho així –o sigui, ens vam preocupar per la gent en 
excés–, doncs, vam perdre aquella oportunitat. 

I va arribar el 155, va arribar a la clausura del Parlament, la destitució de tot el 
Govern i aquell 155, en els càrrecs públics que estaven per sota dels consellers i 
que no van ser destituïts, jo crec que va trobar molt poca resistència. I ho dic així, 
perquè coneixent a gent que treballava en el Govern en aquell moment, doncs, no 
sabia què fer ni com enfrontar-se a aquest 155; bàsicament perquè no tenia totes les 
eines, no vam ser capaços de preveure que en un 155 calia protegir els funcionaris 
públics, calia dotar-los d’una llei pròpia que els protegís col·lectivament com a fun-
cionaris que són davant d’aquest cop d’estat que va ser el 155. 

I, finalment, no vull parlar de col·laboracionisme, perquè seria massa contundent, 
però en tot cas sí que hi va haver poca resistència per part dels que quedaven després 
de la presó i l’exili per fer front a aquest 155. I crec que tampoc hem fet... Va ser un 
moment molt dur, no? O sigui, hi havia gent que va marxar a l’exili, hi havia gent 
que va entrar a la presó i crec que, com a poble col·lectivament, no hem fet una gestió 
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emocional del que això ha significat. De la mateixa manera que no hem fet una ges-
tió emocional de la violència que vam veure i viure en primera persona l’U d’Octu-
bre. Ens hem preocupat de moltes altres coses, però jo escoltava l’altre dia la Dolors 
Bassa aquí parlant d’aquesta part molt més emocional i crec que com a poble, doncs, 
aquesta victòria en aquesta guerra psicològica de l’Estat té a veure també amb que 
encara estem amb el xoc emocional de la violència de l’estat de la presó i de l’exili. 

I, finalment, doncs, aquesta espiral de simbolismes i de renúncies continuades 
en la què hem estat, que va començar el 30 de gener del 2018, jo crec que aquell dia 
aquest Parlament s’hauria d’haver plantat i recordo que només hi érem les quatre 
diputades de la CUP per investir a Carles Puigdemont que, al final, era com: «Bé que 
semblen més puigdemontistes que els puigdemontistes, no?» El company Carles Rie-
ra hi era. I es va optar per continuar amb una legislatura que havia començat amb una 
renúncia de la sobirania del Parlament i, per tant, doncs, aquell 155, d’alguna manera, 
es va acceptar, es va interioritzar també en aquesta casa.

I el que més greu em sap de tot això és que han passat dos anys i hem estat inca-
paços, els diferents partits polítics, de seure, de parlar, de tancar-nos en un despatx, 
en una habitació, d’anar a passar un cap de setmana, allò que fan les empreses, no?, 
i intentar doncs avaluar què vam fer bé, què vam fer malament i quins són els pas-
sos a seguir. No hi ha una estratègia compartida. No només no hi ha una estratègia 
compartida, sinó que hi ha diferents lectures del mes d’octubre. Hi ha diferents es-
tratègies i, el que és pitjor de tot, aquesta divisió de l’independentisme és pública. 
I crec que parlo en nom de molta gent si els dic als partits, als diputats i diputades 
que estan aquí, que això, pels que vam viure aquells dos anys, per tota la gent que 
va estar allà l’U d’Octubre defensant els punts de votació, és frustrant i és lamen-
table. 

I voldria acabar la primera part de la compareixença, després ja continuaré con-
testant les preguntes, no?, dient que és la seva responsabilitat entendre’s. La política 
és això: parlar i buscar un full de ruta en comú per continuar amb un objectiu que 
compartim i que això d’aquest partidisme que ara és molt evident, en aquesta casa, 
doncs, que no ens porta enlloc i que caldria deixar de confondre els enemics. Po-
dem ser diferents i compartir la mateixa trinxera, perquè el que tenim al davant és 
un estat repressor que ha empresonat i que ha obligat a anar a l’exili a moltíssima 
gent i ha obert prop d’un miler de causes a ciutadans que estaven manifestant-se als 
carrers. O sigui, no són només presos i exiliats, sinó que hem de parlar també, per 
exemple, dels CDRs, no?, i que aquesta absència d’estratègia compartida ens porta a 
un diàleg en condicions d’inferioritat. No tenim la força que teníem l’U d’Octubre, 
ni el 3 d’octubre, sinó que estem en condicions d’inferioritat davant de l’Estat i crec 
que ara no podem aspirar a gran cosa més que a tornar a recuperar aquelles condi-
cions, aquella força i aquella unitat que teníem en aquell moment. 

I ja per acabar i ho dic així: ni restitució ni Constitució. No n’hi ha hagut, no? 
Aquesta legislatura va començar així, restituint per constituir i, al final, doncs, crec 
que ens hem autoimposat, amb aquesta derrota psicològica, un 155 continu, una auto-
censura, no només al Govern i al Parlament, sinó a la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals. Crec que també ens estem autocensurant. O sigui, què vol dir que 
un diputat o un grup parlamentari, no pot entrar a registre per debatre qualsevol pro-
posta que tingués al seu programa electoral? I dic això perquè té a veure amb el meu 
cas. A mi em jutgen per desobediència, i l’única cosa que vaig fer és entrar a regis-
tre la llei del referèndum i la llei de desconnexió. I a mi em jutgen per desobedièn cia, 
i la Carme Forcadell, que és la persona que va acceptar que hi hagués aquest debat, 
està a la presó. Tota aquesta autocensura que ens autoimposem, doncs només pot 
anar a la contra de la sobirania de les institucions catalanes.

I ja per acabar –perquè m’estic passant molt del temps, m’estic enrotllant molt, 
però com que feia molt de temps que no venia, he pensat: «Bé, si em passo una mi-
queta, doncs està bé»–, el col·laboracionisme –i aquí sí que vull utilitzar expressament 
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aquest terme, el col·laboracionisme del Cos de Mossos d’Esquadra. És inadmissible 
que s’obrin investigacions contra gent que l’única cosa que està fent és protestar con-
tra una vulneració de drets. I aquests dies que hi ha el judici contra els caps, el major 
Trapero i els altres comissaris, allà a l’Audiència Nacional, hem escoltat coses que 
són molt desagradables. O sigui, tenien un operatiu preparat per detenir el Govern i 
Carles Puigdemont, i estem veient aquí cada dia no només la violència policial dels 
Mossos. La vam veure a l’octubre amb la reacció de les sentències, on fins i tot pe-
gaven més que no pas el Cos Nacional de Policia. Això és inadmissible aquí, i crec 
que s’haurien de demanar –bé, jo ja ho faig cada dia a Twitter, no?– responsabilitats 
polítiques del conseller, perquè, al final, el que hem aconseguit és desactivar el carrer 
i, d’alguna manera, doncs, autocensurar-nos i apostar per una via que és la dels des-
patxos, la de la negociació, que jo crec que no ens porta enlloc. 

Deixaré per a la resposta, que suposo que falta una part, no?, a aquesta exposició, 
que és: «Bé, i ara què? Com ho hem de arreglar tot això?» I, perquè no sembli que 
soc molt negativa, això ho deixaré per a la segona part.

El president

D’acord, Mireia, moltes gràcies. Ara és el torn dels grups. Catalunya en Comú 
Podem. El diputat Lucas Ferro té la paraula.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president; moltes gràcies, Mireia Boya, per la teva compareixen-
ça. És veritat que has fet una intervenció crec que força més general que el 155 i que 
has posat alguns elements sobre la taula, així que intentaré anar comentant-los més 
o menys en ordre de les teves intervencions.

Deies al final de la teva intervenció, valorant la legislatura actual, que «ni restitu-
ció ni Constitució». Sí, i nosaltres hi estem fonamentalment d’acord, però també és 
veritat que de la promesa anterior, que era la de ser cada dia menys autonomia i cada 
dia més estat, segurament només s’ha complert la primera premissa, i s’ha concatenat 
en un element que tu posaves sobre la taula: el dia de les acampades i que hi va ha-
ver una decisió de l’estat nació, com deies tu, una sèrie de successos que tenen molt a 
veure amb la governabilitat del procés, com a moviment electoral també, amb la ges-
tió del poder, i que ens han portat on ens han portat; és a dir, a les tensions que vam 
viure aquí fa dos setmanes, i a un chicken game o a una batalla fratricida entre els 
dos partits del Govern per veure qui lidera la següent etapa o qui és l’actor majoritari 
dins de l’independentisme en termes electorals.

I això ho poso sobre la taula perquè té a veure amb un element que hem intentat 
posar sobre la taula en aquesta comissió –donat que també érem l’única força no in-
dependentista que participava en aquesta comissió–, que és la manca d’autocrítica. 
Aquí hi ha hagut un procés gestionat governamentalment que generava una sèrie 
d’expectatives –de forma jo crec que taxativa en el que té a veure amb el que és la 
construcció d’un estat, amb el reconeixement internacional, amb els mateixos límits 
del procés polític– que no eren certes. I que la reflexió del què fer avui té molt a veure 
també no només amb quina lliçó treu cada partit independentista de l’U d’Octubre, o 
cada partit que no som independentistes de l’U d’Octubre, sinó de tot el procés polí-
tic que hi ha hagut durant aquests deu anys; de les coses que diu que són certes, o de 
les injustícies que ha patit, que són evidents, però també de les coses que no ho són i 
dels efectes que això té en política. 

Perquè crec que –i que és cert, donat que la batalla electoral és sempre una batalla 
sense fi– fer aquest exercici és més complex. Però llegia una entrevista teva al diari 
Ara en què parlaves, precisament, de l’autocrítica. I jo crec que, tard o d’hora, serà un 
element necessari, perquè tot el que està passant políticament s’assembla cada vega-
da menys..., i tu ho plantejaves en termes negatius: hi ha cada cop menys rupturisme 
i s’estan concatenant successos polítics, doncs, com la investidura del nou Govern a 
Espanya. 
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Però jo crec que aquest buit té a veure també amb una manca dels partits que 
estan liderant el Govern o dels actors si vols més forans de cada partit, de parar la 
pilota i d’assumir que cal reflexionar sobre el que ha passat durant aquests deu anys 
a Catalunya, i que fins que no es faci això –i hi poso el meu espai també sobre la 
taula, també, eh?, vull dir, no és una qüestió de partidisme– serà complicat reivin-
dicar aquesta unitat mística de l’independentisme, perquè la unitat estratègica sense 
estratègia és molt complicada. No deixa de ser més que unitat electoral i, si vols, 
sincronia de relats i d’autoexplicar-se el que ha passat, però no deixa de ser molt més 
que això, eh? I crec que això també anirà evidenciant els seus límits.

Parlaves –i aquí sí que crec que discrepem obertament– que l’Estat no està dispo-
sat al diàleg i que no estarà disposat al diàleg. Jo crec que, fonamentalment, la críti-
ca que et faig quan dieu això, tu o la resta de companys polítics, és que no hi ha cap 
Estat sobre el que pesi cap maledicció, i per això la política té sentit, i la militància té 
sentit, i la dissidència té sentit en tots els estats del món. I que si un estat és irrefor-
mable per sentència ferma, és infrangible i és irrompible per sentència ferma. I que 
aquest espai polític, la defensa del diàleg, que no és res més que la defensa de que és 
possible assumir des de les institucions democràtiques l’obertura d’una etapa que si-
gui diferent de la repressió que hem viscut i que posi aquest conflicte sobre la taula, 
no és més ni menys viable que cap altre procés polític.

De la mateixa forma –i acabaré, perquè sé que m’estic excedint en el temps– que 
és evident que és possible anar enrere amb la irrupció de les noves forces polítiques 
de l’extrema dreta, i és veritat que ells tenen ressorts dins de l’estructura de l’Estat 
diferents que els que tenim nosaltres, és possible també avançar i és possible que el 
diàleg obri una nova etapa democràtica a l’Estat. No pesa cap maledicció.

I com que ja m’he excedit en el temps, però volia dir això, agrair-te la teva in-
tervenció i desitjar-te tota la sort en els procediments judicials que tens al davant, i 
moltes gràcies per la teva compareixença.

El president

Gràcies, diputat. Ara té la paraula en Carles Riera, en nom de la CUP.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, companya Mireia Boya, moltes gràcies per la seva compa-
reixença en aquesta comissió, i moltes gràcies pel seu discurs clar, ferm, valent i con-
tundent, que jo crec que ajuda molt als treballs del relat que ha de construir aquesta 
comissió en el seu informe. També avui li volem donar les gràcies i felicitar-la per, 
malgrat la repressió que també pesa sobre vostè, mantenir-se ferma en els principis, en 
els compromisos i en l’acció política, en la defensa dels drets nacionals, democràtics 
i socials del nostre país. I també vull i volem aprofitar per felicitar-la per la fermesa 
que va mostrar –val la pena avui recordar-ho– davant el senyor Llarena a l’Audiència 
Nacional, que crec que va marcar una referència a seguir en el que és una estratègia de 
defensa política davant de judicis polítics. I també desitjar-li i mostrar-li tota la nostra 
solidaritat i força davant de la causa del judici que properament haurà d’afrontar al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

Bé, i pel que fa a les preguntes o les qüestions a compartir, aprofitant la seva com-
pareixença en aquesta comissió, comparteixo absolutament que el 155 forma part, 
és un episodi, és una etapa que forma part d’una causa general contra l’independen-
tisme d’una operació Catalunya que ve de molt lluny. Crec que cal posar en valor la 
memòria històrica que vostè ha actualitzat en la seva compareixença, que ve de molt 
lluny, que ve d’abans del franquisme, que va travessar tot el franquisme i que des de 
la reforma política i des de la Transició política tampoc ha deixat d’estar vigent fins 
al dia d’avui. 

Per tant, cal que totes les nostres valoracions i anàlisis polítiques les fem prenent 
consciència de que estem en aquest marc repressiu en què l’Estat espanyol, per tal 
de defensar la seva raó d’estat, està disposat a portar la repressió fins i tot més enllà 
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dels propis límits del que marquen les convencions internacionals i el seu propi orde-
nament jurídic i constitucional.

Però, efectivament, la lluita continua, la lluita l’hem de continuar, tenint en comp-
te, des del nostre punt de vista, que el que cal precisament és poder tornar a repro duir, 
crear les condicions socials i polítiques per tornar a reproduir la força, la potència 
que van tenir l’U d’Octubre i el 3 d’octubre del 2017. Però, a la vegada, aprendre de 
l’experiència i superar els límits amb què ens vam trobar en aquella ocasió, no només 
els que va imposar l’Estat sinó els que es va autoimposar l’independentisme, com 
vostè n’ha fet esment en algun moment de la seva intervenció. Recuperar, reproduir 
la potència i la força d’aquell 1 i 3 d’octubre, superar-la, fins i tot, per tal de forçar 
l’Estat a, en el context d’una concertació internacional, acceptar inevitablement i de 
forma irreversible una solució democràtica que passi per l’exercici efectiu i irrever-
sible de l’autodeterminació i per l’aplicació d’una amnistia en el context de la fi de 
la repressió. 

Aquest és el nostre marc, un marc al que creiem que només arribarem des de la 
desobediència civil institucional que vam aprendre a fer en aquells moments de l’oc-
tubre del 17 i que hem de tornar a aplicar, i en tot cas, des del nostre punt de vista, 
difícilment podrem tornar a una unitat independentista que, assumim-ho, no exis-
teix probablement des de l’U d’Octubre del 17. Nosaltres creiem que només podrem 
tornar a un escenari d’unitat o de confluència independentista sobre aquestes bases, 
sobre les que acabo d’exposar i de plantejar. 

I en aquest context, en aquest context o des d’aquest punt de vista, des d’aquesta 
mirada, algunes qüestions concretes que crec que ens hem de plantejar, si efectiva-
ment agafem aquest camí i per tant avancem i progressem en la defensa dels nostres 
drets col·lectius. Què creu vostè que caldria fer per sortir reforçats davant d’una pos-
sible nova aplicació del 155, que probablement serà inevitable si efectivament avan-
cem? Un dels indicadors que avancem és probablement que l’Estat torna a utilitzar 
les seves eines, fins i tot les no democràtiques. Per tant, com ho fem en aquest sentit? 
Si vostè pensa que sostenir i superar un nou 155 és un cost que ha de ser assumible 
per tal de poder avançar. 

I, finalment, quina opinió li mereix el que nosaltres considerem que és l’assump-
ció, la interiorització del 155 en aquests moments, en estructures de molts partits, de 
moltes institucions, i en moltes instàncies i estructures del nostre país, que fan que 
ja no sigui l’Estat qui ha d’actuar repressivament sinó que són les mateixes estruc-
tures i instàncies del nostre país que s’apliquen l’autocensura i l’autolimitació. Ja ho 
hem vist darrerament, ja no cal que sigui la Policia espanyola o la Guàrdia Civil qui 
exerceixi la repressió; ho fa el propi Cos de Mossos d’Esquadra, a través de la Bri-
mo, val a dir que mostrant un zel que no té res a envejar al dels cossos de seguretat 
de l’Estat. Per què? Perquè actuen com un cos de seguretat de l’Estat, i això podria 
ser un exemple extrem i molt visible d’aquesta internalització del 155, però que po-
dríem aplicar a altres terrenys. 

I, en definitiva –i amb això acabo–, es tracta de que puguem parlar de com cons-
truïm contrapoder, de com construïm hegemonia i de la presa del poder, en definiti-
va, que és l’assignatura pendent que va quedar l’octubre del 2017 i que hem d’encarar 
i aprovar en el proper embat. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Riera. En nom del Grup Republicà, té la paraula la Gemma Es-
pigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. Bon dia. El primer, òbviament, sumar-me a la solidaritat que 
han expressat els companys diputats que m’han precedit, no només per la repressió 
que pateix, sinó per la valentia amb la que avui ha explicat això i que, a més, és el 
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to que la caracteritza i ho fa sempre. Parlava de... o ens proposava algunes possibles 
compareixences i, per tant, recollir-li les dues que ha fet. En el cas de la presidenta 
Forcadell, ella sap que la reivindiquem sempre i en això ens hi trobem sovint com-
partint lluites i, per tant, aquesta és casa seva i si en la seva defensa judicial i en el 
moment que està, doncs, ho considera adient, sap que pot venir. I en el cas de la dipu-
tada Gabriel, doncs, en aquest cas li pertocaria al seu grup fer la proposta, que és 
qui la va proposar a vostè. Però, en tot cas, per al nostre grup no hi haurà pas cap in-
convenient. Al contrari, justament aquestes intervencions també ens ajuden a poder 
teixir aquesta estratègia conjunta que prou bé diagnosticava que ens fa falta.

Hem vist la repressió dels líders polítics i socials, però també de molts alts càrrecs 
que estan imputats. I la setmana passada coneixíem una nova reprimenda o una nova 
fiança econòmica, que és una forma més de repressió i, per tant, també demanar-li 
que valori aquesta, que potser és una de les que menys hem parlat, però que també és 
un efecte col·lateral del 155. Però també les hem vist amb els CDR, amb la cúpula dels 
Mossos. Parlava de la repressió policial i crec que és bo situar-ho tot damunt la taula. 
Per tant, la repressió policial, però també el judici polític que se li està fent a la cúpula 
dels Mossos aquests dies o a la Mesa del Parlament el mes d’abril i la diferència que 
es fa amb la presidenta Forcadell. Per tant, com ella va dir, que se la jutja com a presi-
denta de l’ANC i no com a presidenta del Parlament, perquè si no estaria amb els seus 
companys a l’abril, o també en el seu cas per desobediència.

Crec que comparteixo bona part del diagnòstic que feia. Deia: «Cal treballar per 
repetir la victòria de l’1 i el 3 d’octubre.» I potser en el que no coincidim tant és en 
les renúncies o somnis que dibuixava, no? Perquè al final que un digui: «Hi va haver 
molt poca resistència...» A la comissió hem tingut recentment els consellers i hem 
tingut també altres compareixences que dibuixaven la dificultat d’assumir en aquells 
dies la situació. Per tant, és cert que a nivell funcionarial calia un suport que en al-
guns moments es van veure superats, però... I sé que vostè no ha utilitzat la paraula 
«col·laboracionisme», però algú sí que la posava en aquella època. I com que d’al-
guna manera ens hem intercanviat els papers, jo l’octubre del 2017 el vaig viure des 
de fora –quan vostè era diputada per Ponent– i no entenia moltes coses, i ara que ho 
visc des de dins –n’hi ha altres que entenc i altres que no–, em sap greu quan s’acusa 
de col·laboracionisme. I dic que no ho ha fet vostè, ha parlat de poca resistència, però 
a ningú que comparteix aquesta causa li va agradar haver d’assumir aquella situació. 

Per tant, crec que és bo que fem l’autocrítica que convingui, però que ho dibui-
xem com a reptes per afrontar millor la propera vegada que no com a buscar culpa-
bles en cap dels casos. I ho dic en genèric, no per la seva frase en concret.

Crec que és important que aquesta estratègia compartida de la que parlava l’ex-
pliquem, però també de tot allò que ens ha portat fins aquí. I la secretària general 
d’Esquerra –que a més a continuació l’escoltarem– ho deia la setmana passada: a 
l’estiu hi havia consens en què no eren prou. No consens a Esquerra Republicana, 
que feia molt temps que ho dèiem, consens a l’independentisme. I la CUP i Junts per 
Catalunya també van dir que calia ser més. I potser abordem d’una forma diferent el 
com arribem a ser més, però el consens sobre que calia ser més el teníem. 

Per tant, és cert que cal que aquesta etapa de resistència la dibuixem conjunta-
ment com l’avancem i com compatibilitzem aquest bon Govern amb aquesta deso-
bediència que vostè dibuixava, però, per tant, també li preguntaria per l’escenari que 
deia: «No ha canviat res.» Bé, ha canviat que a Espanya han reconegut el conflicte 
polític. I segur que no és suficient, però és un pas. Per tant, alguna cosa sí que ha 
canviat, i no hi tinc tanta esperança com el company dels comuns, però crec que és 
bo que també analitzem totes les situacions. 

I, per tant, d’alguna manera, doncs, amb tot el que dibuixava, certament l’estratè-
gia compartida ens cal, les passes que hem fet i que divergim; és bo que hi hagi més 
autocrítica –si cal interna–, perquè crec que n’hi ha hagut molta –i amb això aca-
baré, president–, però alhora que debat i consens també n’hi ha hagut molts –potser 
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els hem explicat poc– i, per tant, que hi hagi més dones o més polítics i polítiques 
en l’escena política que puguin ajudar a polir, a cosir, a arribar a aquests consensos 
no només de les lluites per la llibertat, sinó de les lluites compartides que tenim del 
feminisme, de l’ecologisme i de les lluites socials. Doncs, que ens hi puguem trobar. 

I acabo amb la seva frase: «No hem de confondre l’enemic.» I crec que amb això 
sí que tenim un objectiu comú. Per tant, com que volia acabar la segona part amb 
el «i ara què?», doncs, li obro la pregunta perquè ens digui com també, des del seu 
punt de vista, avancem en aquest camí. 

Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputada. En nom del Grup de Junts per Catalunya, té la paraula el dipu-
tat Francesc Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, president. Molt bon dia, senhora Boya. Benvenguda ad aguesta 
casa sua, era casa deth pòble. Jo quan la sentia avui recuperava el millor del parla-
mentarisme d’aquesta casa i, per tant, em refermava en l’aberració democràtica que 
va ser l’aplicació del 155. Però també hi han hagut algunes qüestions que penso 
que val molt la pena remarcar. Per tant, voldria fer cinc prèvies abans de començar.

La primera és que aquesta comissió ha estat molt estricta en el que és l’elabora-
ció tant de testimonis com de persones compareixents, etcètera, però pel que fa a les 
persones represaliades sí que vam tenir un acord tàcit, no explícit, en el qual cada 
espai polític admetia qui havia i qui no havia de venir. Per tant, jo penso que això 
és important que ho sabés. 

La segona prèvia és que jo crec que és molt important el que ha explicat de la 
història de la repressió. I, a més a més, jo vaig una mica més enllà. La repressió de 
l’Estat vers tot allò que ha posat en perill la mateixa unitat o l’exercici del dret a l’auto-
determinació, no s’ha circumscrit només a Catalunya, sinó que s’ha fet arreu on s’ha 
incorporat aquesta idea com a motor de transformació o de canvi. De fet, a alguns, 
que ja tenim una edat, ens sorprèn quan hi ha aquesta por terrible a la ultradreta quan 
la majoria d’atacs –els més greus que s’han bastit en aquest estat contra principis 
democràtics essencials– han tingut un protagonista claríssim, que ha estat el Partit 
Socia lista. I abans vostè feia referència a la LOAPA o a la LOGSE, però la pitjor de 
totes, que és agafar els impostos dels homes i les dones d’un país i dedicar-los a com-
prar mercenaris per eliminar la gent que no pensa com tu, doncs, això ho va prota-
gonitzar el Partit Socialista. Per tant, tenim una llarga experiència en el que significa 
aquest estat, que sempre diem que no és l’estat profund, que és el mateix aparell de 
l’estat, aquesta forma demofòbica que té de protegir-se. 

La tercera prèvia crec que era important. Vostè..., jo estic segur que ens hem entès, 
eh?, però precisament una de les grans trinxeres per defensar-se contra el 155 va ser la 
funció pública, van ser els funcionaris d’aquest país, de tots els departaments, de totes 
les institucions que ho van fer possible. Jo la convido a que consulti Servidors.cat i 
sabrà que no només el que eren funcionaris, sinó també els responsables polítics, que 
en el seu moment els hauria estat més còmode marxar hi van ser. Per tant, nosaltres 
fer aquest reconeixement.

La quarta, que per a nosaltres és molt important. I també penso que avui per fi 
aclarirem un malentès que surt sovint i, a més, com que hi som els protagonistes 
que hi érem ja ho deixarem clar per sempre, i ho farem en seu parlamentària. El 30 
de gener, efectivament, si algun grup va viure amb dolor el que va passar va ser el 
Grup de Junts per Catalunya i la investidura fallida del president Puigdemont. I ens 
semblava molt interessant –i estàvem en aquesta mateixa sala debatent-ho perquè la 
nit anterior havíem estat negociant com havia de ser aquesta investidura–, ens sem-
blava molt interessant visibilitzar tot el suport que hi havia en aquest Parlament a la 
investidura del president Puigdemont. 
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I jo, personalment, o sigui, no parlem de terceres persones, perquè els responsa-
bles d’aquella negociació eren el que encara no era president, el diputat Quim Torra; 
la que llavors encara la diputada, Laura Borràs, d’aquest Parlament, i jo mateix ens 
vam posar en contacte amb la CUP, amb en Carles Riera i amb d’altres per dir: «Ara 
anem a l’hemicicle. Ara anem a l’hemicicle i ens farem aquesta foto.» Estem aclarint 
coses. Podeu suposar l’impacte que significa per a un grup com el nostre el que estava 
passant aquell dia, i quan vam sortir i vam anar a l’hemicicle per fer aquesta foto ja 
el grup de la CUP se l’havia fet i havia marxat. Per tant, va haver-hi aquesta relació, 
i va haver-hi aquesta voluntat de mostrar aquesta força. Per tant, nosaltres no mirem 
de dir mai que som els més de res, però no permetrem tampoc que algú digui que és 
més «puigdemontista» que nosaltres en seu parlamentària. 

I la cinquena prèvia, que em sembla a mi que és molt oportuna. En el tema del Cos 
dels Mossos d’Esquadra, nosaltres pensem que la millor forma de defensar aquest 
cos és assenyalar tot allò que volem millorar i fer-ne la policia que voldríem. Però no 
ens podem abstreure del moment repressiu en el que vivim i en un moment en què 
s’està jutjant la seva cúpula agafar-se o prendre nota d’alguna de les estratègies de de-
fensa que hagin utilitzat com a valor en si mateix, a nosaltres ens sembla que és de 
primer de lluita antirepressiva defensar totes les estratègies de defensa de qualsevol 
represaliat. Nosaltres ho hem fet sempre. 

A nosaltres ens sembla magnífica l’estratègia de defensa que han fet servir qual-
sevol de les persones que pateixen la repressió. Abans es comentava la que vau fer 
directament a davant del jutge Llarena, però ens sembla magnífic el que ha triat l’al-
caldessa de Berga, ens sembla magnífic el que ha entregat qualsevol dels represaliats 
i ens sembla que és molt important no extraure del context repressiu i judicial les 
estratègies de defensa de cada un i utilitzar-ho com a argument polític. 

En tot cas, com que avui era una intervenció... (Veu de fons.) Se m’ha acabat el 
temps, president. Només he pogut fer les prèvies. Re, tenia unes quantes preguntes 
per fer-li i tenia algunes reflexions per fer-li, però em penso que ha estat interessant 
poder aclarir aquestes qüestions. 

Jo només volia acabar dient una qüestió que per mi sí que em sembla interessant. 
Malgrat les discrepàncies polítiques que podem tenir en moments determinats, fa 
molts anys que ens coneixem. Jo sempre explico que Kapuscinski diu, parlant del 
periodisme, que «la manera de ser bon periodista és ser bona persona». Això val per 
a totes les professions i paradoxalment també val per a la política. I, per tant, Mireia 
Boya, dono testimoni de que efectivament té aquesta primera condició de ser bona 
persona. I espero que tinguem molt clar quin és l’objectiu compartit i que podem ser 
rivals a vegades però que no som enemics mai.

El president

Gràcies, diputat. Mireia, tu mateixa.

Mireia Boya e Busquet

Bé, intentaré ser breu. No sé si ho faré per ordre però en tot cas intento contestar 
a tothom amb les notes que he agafat. Sí, «ni restitució ni Constitució» jo crec que ja 
es pot dir, no? Han passat dos anys. Clarament podem dir que no s’ha restituït res ni 
s’ha constituït res encara, i que estem potser en un impàs on cadascú va per la seva 
banda i que, bé, d’alguna manera jo veig que hi ha aquí per una lluita per l’hegemonia 
i no per la independència. I això em fa pensar en la diferència que hi ha quan parlem 
en plural, entre un «nosaltres» que significa els meus i un «nosaltres» que significa 
tots, no?, la unitat popular, diguéssim. I ara jo veig que estem més en aquest «nosal-
tres» dels meus que en aquest «nosaltres» de tots. I quan parlava de que la trinxera és 
compartida tot i que les estratègies puguin ser diferents i que no hem de confondre els 
enemics, jo anava una mica per aquí. 

Malauradament, estem en un país –i més enllà de Catalunya això també es repro-
dueix a l’Estat espanyol– on l’autocrítica en el món de la política és inexistent. Sempre 
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intentem, allò, fer tombarelles dialèctiques. Els dircoms dels partits sempre intenten 
regirar la cosa per no acabar de fer autocrítica, no assumir responsabilitats i no parlar 
de en què ens hem equivocat, en públic. I això passa a tot arreu. I jo he intentat fer-ne 
una miqueta del que no vam saber fer prou bé en aquell mes d’octubre del 2017. Po-
dríem parlar-ne molta més estona, però crec que Catalunya Sí que es Pot, que era el 
referent en aquell moment dels comuns, doncs tampoc n’ha fet.

O sigui, a mi una de les coses que em van doldre especialment és veure diputats 
de Catalunya Sí que es Pot ensenyant aquell vot que deia «no», que això obria la porta 
a la repressió de tots els diputats que estàvem al Parlament. I mai els agrairé prou, a 
l’Albano Dante, a l’Àngels Martínez i al Joan Giner, que votessin en secret per a evi-
tar que els setanta-dos diputats que estàvem allà acabéssim en algun procés judicial. 
I el senyor Coscubiela encara no s’ha disculpat i encara pensa que ho va fer bé. Bé, 
tampoc vull estendre’m més en això, no?, sinó només remarcar que aquesta manca 
d’autocrítica és generalitzada.

«Com ho fem?», parlava el Carles, o sigui, què caldria fer per sortir reforçats 
després de tot això i després d’haver fet aquesta autocrítica, després de seure i pot-
ser fer allò... En el món empresarial fan aquestes anàlisis DAFO. Potser ho hauríem 
de fer, no? O sigui, veure quins són els punts forts, els punts dèbils, en què ens hem 
equivocat i en què no, mirant més el país que no pas mirant els partits i, bé, agafar 
aquests aprenentatges per a posar les bases per a tornar a recuperar aquella força que 
teníem a l’octubre del 2017. 

Jo si tinc una cosa clara és que crec que les institucions d’aquest país, tant el Go-
vern com el Parlament, encara tenen un 155 a l’ombra. No som sobirans i crec que 
es pot dir d’aquesta manera. Volem ser-ho? Sí. Ho estem intentant per a arribar-hi? 
Sí, és evident. Tothom ho vol? Sí, tothom ho vol. O sigui, és lluita compartida, però 
encara no ho som. I crec que caldria treballar en crear aquestes estructures, aquesta 
institucionalitat paral·lela perquè aquestes institucions en molts aspectes estan segres-
tades per la constitucionalitat de l’Estat espanyol. 

I va sortir una iniciativa molt interessant des del món municipal, que és l’Assem-
blea de Càrrecs Electes, que va començar a caminar, però no se li ha acabat de donar 
tot el pes que podria tenir justament per a fer aquesta pugna amb el poder. Perquè 
si les institucions les tenim, si no segrestades, doncs, amenaçades i psicològicament 
no acabem de fer passos cap a la sobirania, potser hem de buscar altres espais, altres 
estructures per a continuar en aquesta presa del poder que deia el Carles, no? Perquè 
al final és una qüestió de poder. Qui el té, l’Estat espanyol o el tenim nosaltres? El 
tenen els tribunals o el té la gent, el poble, els que voten? No crec que es tracti de res 
més que veure com fer aquesta presa del poder. 

Jo aposto pel diàleg i trobo legítima aquesta taula de diàleg amb l’Estat espanyol, 
evidentment. O sigui, dialoguem tot el que faci falta. Ara bé, jo soc escèptica, no m’ho 
acabo de creure, no només per la memòria històrica que he intentat explicar-li al prin-
cipi, sinó per la pròpia experiència d’aquell octubre del 2017 on es va intentar el diàleg.

Ara bé, fins quan? O sigui, quan ens adonarem que no funciona? O sigui, donem-li 
aquesta oportunitat, però jo crec que la mobilització s’ha de recuperar en clau de dir: 
«Bé, fins on? Què és el que acceptem en aquesta taula de negociació i què és el que 
no acceptem?» I no deixar-ho només en mans dels partits, sinó retornar aquest poder 
d’alguna manera a la ciutadania. I, en aquest «fins quan o fins on o de què parlem», 
jo crec que és molt important pensar en un pla B. Bé, jo almenys ho faria. Com que 
crec que no funcionarà o en cas de que no funcioni, quin és el pla B? I el pla B hauria 
de ser aquest full de ruta compartit, aquesta estratègia compartida per si en aquesta 
oportunitat del diàleg que s’està donant ara a l’Estat espanyol, quan falli –perquè jo 
crec que fallarà–, doncs, què fem? Com retornem a l’octubre del 2017 i a aquesta for-
ça que teníem en aquell moment? I jo crec que això passa per recuperar aquesta via 
desobedient, crear aquestes estructures, institucionalitat paral·lela a l’oficial, que és 
la que tenim segrestada, tornar a activar aquesta mobilització primer en clau de «no 



DSPC-C 434
4 de febrer de 2020

Sessió 19 de la CIACE 52

eternitzeu aquest diàleg perquè no ens portarà enlloc» i després per a tornar a dema-
nar aquesta via desobedient. 

Perquè deien..., la diputada d’Esquerra parlava de..., sí, hi ha moltes més causes, 
no? Al Tribunal de Comptes, doncs bé, hem pagat fiances pels mateixos fets tres o 
quatre vegades, no ho sé, ja he perdut el compte, però ja forma part de la guerra bru-
ta de l’Estat. I dels CDRs, també demà comença el judici amb aquelles encausades 
que es van encadenar a les portes del TSJ defensant el president Puigdemont. I aquest 
judici, sí, clarament, parlo de col·laboracionisme dels Mossos perquè hi tenen alguna 
cosa a veure. No és l’Estat espanyol, no és la Policia Nacional, no és la Guàrdia Civil, 
sinó que han estat els Mossos els que han portat aquesta gent a judici per defensar el 
president legítim. Per tant, bé, la crítica s’ha de fer. O sigui, tenim un problema amb 
els Mossos d’Esquadra. El tenim, perquè hi ha gent que s’enfronta a partir de demà 
a penes de presó. Bé, o sigui, podem parlar molt de desobediència i de mobilització, 
però tenim el problema allà i jo crec que és hora d’almenys posar-lo sobre la taula i 
enfrontar-lo d’una manera definitiva i contundent.

I aquest «ser més» que deia la diputada Espigares, sí, evidentment, però on són 
les polítiques socials per a les classes populars que han de fer veure a aquestes clas-
ses populars que el projecte de república independent és molt millor que el que tenim 
ara? On són? Perquè jo no les he vistes, en dos anys. Aleshores, recuperar aquest dis-
curs, aquestes polítiques socials, ambientals, feministes, tornar a agafar això i por-
tar-ho al centre del missatge crec que és imprescindible. Ara el centre del missatge 
és la repressió. Jo crec que hem d’oferir una república independent amb contingut. 
I tota aquesta part –i en parlàvem molt abans de fer el referèndum, que justament 
per això calia votar «sí» en aquest referèndum– l’hem perdut i caldria recuperar-la. 

Perquè en definitiva jo crec que la responsabilitat que tenen els càrrecs públics 
avui és la de no enganyar més la gent. No cal enganyar més la gent. La gent és adul-
ta, la gent ha vist què és l’Estat espanyol, la gent sap de què és capaç l’Estat espa-
nyol. Violència, presó, exili. I, per tant, doncs, jo crec que és legítim demanar aquí: 
si us plau, no enganyin més la gent i posin-se a parlar per buscar aquesta estratègia 
compartida, que potser no serà a curt termini, sinó més a llarg termini. No passa res 
si ens agafem més temps per tornar-ho a fer, però aquest tornar-ho a fer, com deia 
abans, només serà possible si aprenem del que vam fer malament. No vam ser prou 
forts. Quins errors vam cometre. I, sobretot, superar aquesta part més emocional, 
psicològica, del que ens ha significat tot això, a nivell de càrrecs públics, però també 
a nivell de la gent, perquè si no fem aquesta gestió emocional ens tornaran a guanyar 
en aquesta guerra psicològica, que és l’única que han guanyat, perquè la resta vam 
guanyar nosaltres. Aquell U d’Octubre vam guanyar nosaltres. Ha estat després, amb 
aquesta part més bruta, no?, la que l’Estat espanyol ens ha guanyat. 

I, per últim, diputat Francesc de Dalmases. 30 de gener. Bé, ja està dit, o sigui, 
no continuaré més per aquí, però pel que fa als Mossos, on és la major auditoria de 
la història que van anunciar així amb llumetes de colors després de la reacció de les 
sentències, de la violència policial que hi va haver i de les detencions que va practi-
car el Cos de Mossos d’Esquadra, la Brimo, en aquest cas? On és aquesta auditoria 
més gran de tota la història? Han passat tres mesos i aquí carpeta tancada i a un ca-
laix. Com totes les auditories que es fan al Cos de Mossos d’Esquadra. 

I això, per la gent que estava en aquell moment en els carrers, i per la gent que va 
defensar l’U d’Octubre crec que és important l’exercici de transparència de respon-
sabilitat d’explicar, doncs, què ha passat amb aquests agents que en aquell moment 
van tenir un comportament que no era adequat pel càrrec públic que ostentaven. 
I en aquest sentit, doncs, i sento ser tan contundent, però és que crec que ho he de 
ser, perquè al final, quan deia que no cal enganyar més la gent, també vaig per aquí. 
O sigui, la millor manera de desactivar un discurs és crear una comissió o dir que 
faràs una auditoria. Bé, potser en aquest país hauríem de començar a més enllà de 
dir que farem les coses, fer-les i ser exemplars també aquí. 
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I, per últim, potser no se m’ha entès bé, però sí, totes les estratègies de defensa 
de tots els processos judicials que hi ha oberts són legítimes, només faltaria que ca-
dascú no pogués defensar-se com millor creu i com millor pot, no?, davant de l’Estat 
espanyol. I, per tant, si se m’ha entès una cosa que no fos això, doncs, només volia 
aclarir que no és així. 

I per últim, i ja acabo. No sé qui ho deia, crec que era en Jordi Turull, que deia 
que estem condemnats a entendre’ns. Els partits polítics que esteu en aquesta co-
missió esteu condemnats a entendre-us. Perquè no hi ha una altra. O sigui, perquè 
d’alguna manera els drets i llibertats que demanem, en el fons, són... L’objectiu fi-
nal és el mateix. I per tant, no té cap mena de sentit que no trobeu ni les eines, ni el 
temps, ni l’estratègia, ni les formes, ni les paraules per possibilitar aquesta entesa i 
continuar en aquest camí cap a la ruptura amb l’Estat espanyol –el règim del 78 de 
l’Estat espanyol– que vam iniciar aquella tardor del 2017 i que es va veure truncada 
amb el 155. I ho deixo aquí.

Moltes gràcies. 

El president

Hi ha alguna rèplica? (Pausa.) Doncs, Mireia, moltes gràcies per la teva compa-
reixença i pel contingut de la teva intervenció, que serà recollit i valorat per l’infor-
me que la Comissió doncs ha de fer. 

Moltes gràcies.
Si suspenem fins a dos quarts, eh?, deu minuts, a l’espera de... Sí, perquè hem de 

garantir la connexió i tot això, eh?

La sessió se suspèn a un quart de dues del migdia i quatre minuts i es reprèn a dos quarts 

de dues i nou minuts.

El president

A veure, tenim alguns problemes de comunicació, com molt bé veieu. Jo..., do-
nar la benvinguda al vicepresident, al conseller d’Educació, senyor Bargalló, i a la 
consellera de Justícia, la senyora Capella. 

Compareixença de Marta Rovira i Vergés, exdiputada, en qualitat 
de testimoni

365-00018/12

Diputades i diputats, iniciem la darrera compareixença d’avui amb algun proble-
ma tècnic. Sentim nosaltres perfectament, doncs, la Marta Rovira, però ella no ens 
pot sentir. Per tant, hem acordat, diguem-ne, amb els serveis tècnics de la casa que 
faci ella la seva intervenció, que la sentim; després fareu les preguntes els grups par-
lamentaris. Ella us sentirà, diguem-ne, perquè en streaming, després, passarà. Potser 
tardarem uns minuts en que us pugui contestar. Però quan ella hagi sentit les vostres 
intervencions, aleshores, doncs, us contestarà, eh? 

Només dir que Marta Rovira va ser portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí en aquell període del mandat del 2017, i, per tant, és una testimoni important, 
doncs, dels esdeveniments que en aquell moment es van produir, pel que fa a l’efecte 
de l’aplicació de l’article 155, tant abans d’aplicar-lo, per totes les amenaces que va 
suposar i les advertències del Govern de l’Estat, com per la mateixa aplicació del 155 
que ha patit ella en persona, l’està patint en persona, ella i tot el Govern anterior, pel 
seu rol, pel seu paper, per la seva responsabilitat que tenia, doncs, en aquells moments. 

El seu testimoni, la comissió vam considerar que era un testimoni important, i, 
per tant, doncs, li passem a ella la paraula. De fet, la situació posa prou en relleu la 
repressió que patim, eh? Estaria, diguem-ne, formidable que pogués acompanyar-nos 
avui aquí, però això no és possible. Per tant, doncs, li passem la paraula a ella, i no 
faig un gest...
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Marta Rovira i Vergés (exdiputada del Parlament)

Bé, molt bon dia a tothom. Per a mi és un plaer estar aquí amb vosaltres. Suposo 
que em sentiu bé; jo no us he sentit, però ja ho arreglarem, acabada la compareixen-
ça, si tot va bé.

Doncs bé, com deia és un plaer estar aquí amb vosaltres, sobretot tenint en compte 
que és la primera intervenció que faig després d’aquell 22 de març del 2018, que vaig 
haver de marxar d’aquest Parlament, vaig haver de deixar l’escó del Parlament, i, en 
aquell moment, les funcions de presidenta del grup parlamentari, unes funcions que 
ja no em pertocaven, que les exercia a contracor, trobant-se l’Oriol Junqueras, doncs, 
a la presó en aquells moments. 

Som aquí, en aquesta comissió de l’article 155, per valorar quins efectes ha pro-
vocat l’aplicació d’aquest article a Catalunya. I a mi m’agradaria començar, per fer 
una anàlisi, pels efectes jurídics, ja sigui per deformació, també, una mica profes-
sional, però l’aplicació d’aquest article 155 ha provocat uns efectes jurídics que per 
nosaltres són clarament inconstitucionals. Considerem, com una gran majoria de 
constitucionalistes, no només ho considerem nosaltres, que l’aplicació que es va fer 
d’aquest article el dia 27 d’octubre és del tot inconstitucional. Alguns dels motius 
que fan que l’aplicació sigui inconstitucional ja s’han dit, i no m’hi allargaré: falta de 
requeriment previ, que exigeix l’article, entre el Govern espanyol, que no va complir 
en cap cas aquest requeriment previ. L’article requeria enviar una carta, com ha dit el 
president Puigdemont, al Govern de Catalunya identificant clarament les obliga cions 
constitucionals vulnerades per part del Govern de Catalunya, i concretar també, per 
part del Govern espanyol, quina línia, quin marc i amb quines finalitats es proposa-
ven una sèrie de mesures al Senat en aquell moment. La finalitat era fer complir la 
Constitució i cap altra, cap altra finalitat, no havia de contenir aquell requeriment 
previ. 

Una segona inconstitucionalitat clarament detectada era que aquest article 155 
va suposar un xec en blanc claríssim per part del Senat al Govern espanyol. El Se-
nat no va fer la funció que li correspon, la funció de control que li correspon com a 
cambra legislativa a l’hora d’aplicar aquest article, sinó que es va limitar a autoritzar 
el Govern espanyol a aplicar el 155 com estimés més oportú, i evidenciant una clara 
manca de separació de poders entre el poder legislatiu i el poder executiu. 

Una altra inconstitucionalitat manifesta va ser la vulneració de la tramitació parla-
mentària al Senat. No es va complir en cap cas el procediment que està reglamentat en 
el Reglament del Senat, un procediment de màxima urgència que vulnera tempos, que 
vulnera drets dels parlamentaris; no es va convocar la Junta de Portaveus per escoltar 
els portaveus; no es van resoldre els recursos de reconsideració; no es va deixar com-
parèixer un representant del Govern de la Generalitat; no es va acceptar la tramitació 
d’esmenes a la totalitat. Tenint en compte que trenta-set senadors dels quaranta que 
són escollits en representació de Catalunya van votar en contra de l’aplicació del 155, 
la vulneració de drets com a diputats per exposar la seva posició política al respecte 
resulta clarament intencionada i resulta clarament constatada, així com la vulneració, 
també, dels drets dels ciutadans que van escollir els senadors perquè els representessin 
en aquesta cambra legislativa.

Les mesures aprovades pel Govern, pel Consell de Ministres, pel Govern espa-
nyol també hem de dir que no complien amb els principis jurídics de concreció, de 
necessitat, d’idoneïtat o de proporcionalitat, però això en cap cas es va dir en el debat 
que es va produir al Senat. L’article 155 permet aprovar mesures concretes i restric-
tives per obligar al compliment de la Constitució espanyola, però en cap cas el poder 
constituent que va escriure aquest article 155 en el seu moment va pretendre que mit-
jançant aquest article es pogués substituir governs elegits democràticament, dissoldre 
cambres legislatives, destituir o substituir membres d’un govern escollit democràtica-
ment per la ciutadania, usurpar funcions d’un govern d’una comunitat autònoma i, en 
canvi, l’aplicació de l’article 155 que es va aprovar, es va aprovar clarament, però tot 
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això, amb un caràcter d’intervenció absolutament expansiu, amb un caràcter clara-
ment de substitució. 

Es va aprovar, de fet, una transferència expansiva, substitutiva de les competèn-
cies del Govern i del Parlament de Catalunya cap al Govern espanyol i això va en 
contra directament de la mateixa Constitució, el concepte d’autonomia, regulat a l’ar-
ticle 2, en contra dels procediments per reformar la Constitució, previstos també en 
el mateix text constitucional, als estatuts d’autonomia, en contra de la distribució de 
competències dels articles 152 i següents, els articles estatutaris al respecte... 

L’aplicació d’aquest article 155 sobre aquesta institució en la que ens trobem avui, 
sobre el Parlament de Catalunya, també és del tot inconstitucional, sobretot pel que 
fa a la prohibició de la tramitació legislativa, com també la usurpació de la dissolució 
d’aquest Parlament i la convocatòria d’unes eleccions per part del Govern central, fa-
cultats que, en tot cas, estaven a mans de la institució democràtica o del president del 
Govern de la Generalitat. Decisions que va portar a terme el Govern espanyol que 
vulneren la sobirania democràtica del Parlament de Catalunya, el dret de represen-
tació política i també el dret dels ciutadans a escollir els seus propis representants. 
En definitiva, el principi democràtic. L’article 155 tal com va ser aplicat va vulnerar 
a Catalunya el principi democràtic. 

La intervenció de la Generalitat sense determinar en cap cas la seva intensitat, 
però tampoc la seva extensió temporal, sense determinar quins actes administratius 
es podien fer des del Govern espanyol, un cop intervinguda la Generalitat, evident-
ment això és una clara substitució general i discrecional de tota l’Administració i 
vulnera tantíssims altres articles de la mateixa Constitució i de l’Estatut d’autonomia. 
Igual que la intervenció absoluta de les finances de la Generalitat de Catalunya, que 
també vulnera els articles 202 i següents de l’Estatut i de la Constitució espanyola. 

Després de l’aplicació d’aquest article, per primera vegada, en l’àmbit constitu-
cional espanyol després de l’aplicació per primera vegada de l’article 155, tal com 
l’han aplicat i tal com l’han interpretat, crec que hauran de modificar tots els mo-
nogràfics de dret constitucional que existeixen, perquè la interpretació que han fet 
d’aquest article 155 significa una modificació substancial de la Constitució espanyo-
la. El poder constituent en cap cas va aprovar l’article 155 amb aquestes facultats 
que li van interpretar i que li van atribuir. I significa, per tant, la renovació, l’actua-
lització del pacte constitucional del 78 de forma clarament unilateral i de forma cla-
rament autoritària. És així: al marge de qualsevol pacte, van decidir on s’acabaven 
els límits i les potestats de la Constitució espanyola pel que feia referència al pacte 
de les autonomies. 

L’autogovern de les comunitats autònomes, que està regulat a l’article 2 de la 
Constitució, queda, després d’aquesta aplicació, clarament a mercè de l’article 155. 
És una carta blanca per usurpar les competències de qualsevol comunitat autònoma, 
no només de Catalunya, de qualsevol comunitat autònoma que en un moment deter-
minat pugui discrepar o pugui tenir un altre paper polític diferent, una altra posició 
ideològica diferent del Govern central. El Govern central només haurà de justificar 
que pren aquestes mesures d’acord amb un interès general, tal com diu el mateix ar-
ticle 155, interès general que podrà ser interpretat a cada moment amb la perspectiva 
ideològica que li convingui al Govern espanyol.

És a dir, és com una espècie de botó vermell per suspendre l’autonomia quan així 
ho determini de forma abstracta qualsevol mena d’interès general segons el Govern 
espanyol. Sembla, per tant, que el pacte constitucional és ben mort, que al règim del 
78 li ha caigut la màscara després de l’aplicació d’aquest article 155. 

Ara bé, per dir la veritat, nosaltres no tenim cap intenció i no és el nostre objectiu 
modificar la Constitució espanyola. Si dic tot això és perquè aquest episodi del 155 
només fa que confirmar les amenaces autoritàries de la legalitat constitucional que 
fa anys que sentim per part de la classe política espanyola. Sempre l’article 155 s’ha 
brandat contra Catalunya com una amenaça i aquesta aplicació concreta no fa res 
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més que constatar que hi ha hagut una transició democràtica espanyola clarament 
de maquillatge. 

L’immobilisme de l’Estat fins i tot arriba abans del mateix any 1978. I hem de 
recordar que respecte l’aplicació d’aquest article 155, ja hi ha dictada una sentència 
del Tribunal Constitucional sobre si aquesta aplicació és correcta o no, concretament 
respecte a dos recursos, un d’Unidas Podemos i l’altre del Parlament de Catalunya. 
I, malgrat que en alguns extrems aquesta sentència, del mes de juliol del 2019 recor-
da que la interpretació del 155 ha de ser sempre restrictiva, la sentència no fa res més 
que avalar la seva aplicació i la seva utilització política, d’aquest article. Constata, 
per tant, la politització també una vegada més del Tribunal Constitucional, que hau-
ria de ser un òrgan neutral garant de la Constitució, però opta per avalar la utilització 
política d’una determinada interpretació de la Constitució.

Ara bé, com us deia, el nostre objectiu no és reformar la Constitució espanyola, 
sinó realment avui aquí hi som per constatar el seu fracàs com a pacte. La Consti-
tució espanyola ja no ha sigut mai un pacte per a molts demòcrates, però ha deixat 
de ser un pacte; fracàs com a pacte, fracàs de la Transició democràtica per la seva 
interpretació i per l’ús polític que se n’ha fet. 

Amb aquesta aplicació inconstitucional de l’article 155, també es van produir una 
sèrie de vulneracions de drets fonamentals i és importantíssim recordar-ho. Drets fo-
namentals com, per exemple, el dret de participació política, l’article 23 de la matei-
xa Constitució o, millor, l’article 21 de la Declaració Universal dels Drets Humans, o 
l’article 25 del Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, o l’article 3 de la Carta 
Europea dels Drets Humans. 

En el meu cas, per exemple, com a diputada al Parlament, aquesta aplicació de 
l’article 155 vulnera directament l’accés en igualtat de condicions a les funcions com 
a diputada, perquè es va decidir la dissolució del Parlament de Catalunya per part 
d’un òrgan, el Govern espanyol, en cap cas legitimat per fer-ho. L’aplicació incons-
titucional de l’article 155 vulnera la llibertat de consciència i la llibertat d’expressió, 
vulnera el dret a discrepar, vulnera el dret a fer propostes, vulnera el dret, fins i tot, 
a tenir una proposta dissident a la dissidència, i això connecta amb tants altres arti-
cles en l’àmbit dels drets humans.

En definitiva, tal com és aplicat l’article 155, el missatge és molt clar i és autori-
tari: «O observeu la Constitució com nosaltres creiem que l’heu d’observar i aplicar, 
o nosaltres, els vostres adversaris polítics, prendrem les mesures que considerem 
oportunes sense cap mena de control per part dels poders de l’Estat, sense garanties, 
sense debat, sense escoltar-vos.» I aquesta obligació d’acatament i de lleialtat a ce-
gues a la Constitució espanyola posa en entredit el dret a la llibertat d’expressió, el 
dret a la dissidència, el dret al pluralisme polític, estreny enormement el pluralisme 
polític. «Només ens podem entendre si vosaltres respecteu la unitat nacional com 
l’entenem nosaltres; si no, no ens entendrem mai.» I, en el cas dels diputats, aquesta 
interpretació, aquesta aplicació de l’article 155 afecta greument la immunitat parla-
mentària de la nostra opinió i l’exercici del nostre vot.

Ara bé, l’article 155 va continuar en dies posteriors a aquell 27 d’octubre, i va con-
tinuar per la seva vessant judicial. L’Estat no només va decidir fer una interpretació 
antidemocràtica i expansiva de la Constitució per dissoldre i suspendre les institu-
cions democràtiques de Catalunya, sinó que va instruir una querella des de la Fisca-
lia General contra els membres del Govern amb imputació per rebel·lió; és a dir, per 
haver fet ús d’una violència que ells al·legaven per atemptar contra la Constitució i 
amenaçant-los amb vint-i-cinc anys de presó. Amb tanta rapidesa que, al cap de cinc 
dies, havien decretat presó provisional i havien forçat a l’exili el Govern. 

I això confirmava un altre extrem, confirmava que no només la Constitució espa-
nyola podia ser utilitzada d’acord amb uns ideals polítics, sinó que l’ús del sistema 
judicial i el Codi penal també era un ús amb finalitats clarament polítiques. Dic que 
«confirmava», perquè recordo que ja feia quinze dies que hi havia els líders de la 
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societat civil independentista en presó provisional acusats per un altre delicte, com 
el de sedició.

Amb aquest 155 penal, o judicial –que a mi m’agrada dir-ho així–, es vulneren, 
com a mínim, el principi de legalitat, perquè es forcen de manera indeguda els tipus 
penals de sedició i rebel·lió –delictes, a més a més, d’uns tipus clarament caducs, gens 
actualitzats amb la doctrina de protecció dels drets humans–; es vulnera el principi 
de proporcionalitat amb les presons provisionals arbitràries –clarament arbitràries–, 
i s’infringeix el dret fonamental al jutge predeterminat per la llei, ja que s’atribueixen 
les primeres competències judicials a l’Audiència Nacional i, després, al Tribunal Su-
prem. I tants altres drets i garanties que s’han anat vulnerant durant tot el procediment 
al Tribunal Suprem i a altres instàncies judicials, on hi han moltes causes obertes.

I això no ho diem nosaltres; no, no, no ho diem només nosaltres, això, sinó que 
algunes d’aquestes vulneracions de drets ja han estat reconegudes per òrgans espe-
cífics en l’àmbit de protecció dels drets humans dins del sistema de Nacions Unides, 
com per exemple les resolucions del Working Grup de Detencions Arbitràries, del 29 
de maig del 2019, que considera clarament arbitràries les presons provisionals dels 
presos polítics decretades i en demana la llibertat immediata. No ho diem només 
nosaltres, que s’han vulnerat aquests drets fonamentals, aquests drets humans, sinó 
que també ho diu una resolució molt oblidada, una resolució que també vam gua-
nyar, la resolució del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, del 23 de març 
del 2018, acceptant les mesures cautelars perquè el Jordi Sànchez pogués ser investit 
president de la Generalitat. Victòria, aquesta, que el soroll intern, la manca d’unitat 
interna i el debat entre nosaltres fan que massa sovint oblidem. El soroll intern i el 
debat intern van fer que no sabéssim posar en valor aquesta victòria descomunal del 
Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, que deia, senzillament, que s’havien 
de garantir els drets del diputat Jordi Sànchez per poder-lo investir president de la 
Generalitat.

L’incompliment d’aquestes dues resolucions –evidentment, per part de l’Estat es-
panyol– el converteix immediatament en un estat que ja incompleix resolucions de 
Nacions Unides; un espai molt petit, molt reduït, que només l’ocupen un 5 per cent 
dels estats que han subscrit els pactes internacionals de Nacions Unides, un 5 per 
cent d’estats que incompleixen reiteradament aquestes resolucions. Aquí és on hi te-
nim l’Estat espanyol, incomplint resolucions de Nacions Unides en l’àmbit de drets 
humans. No som nosaltres, no, que diem que s’han vulnerat tots aquests drets, és 
també des de l’exterior que ho diu qui ho pot dir.

En definitiva, l’Estat fa un ús clarament arbitrari, inconstitucional i il·legal de les 
institucions de l’Estat: el Senat, la Constitució espanyola, el Codi penal, els cossos 
policials, la fiscalia... tot això contra l’independentisme. I a això encara s’hi suma una 
prèvia de la qual no hem parlat, una prèvia de l’operació de l’Estat iniciada el 20 de 
setembre del 2017 durant els preparatoris del referèndum, la intervenció policial del 
dia U d’Octubre, l’aval del rei a la utilització de la violència institucional i –com ha dit 
ara fa una estona la Mireia Boya– tantes i tantes altres operacions, fa anys, de l’Estat 
espanyol contra l’independentisme.

I d’això en diem «repressió política»; no pot ser dit d’una altra manera. I avui 
–avui– aquesta repressió política segueix criminalitzant el moviment independen-
tista. Perquè aquí han tractat de conformar i tracten de conformar cada dia, i no pa-
raran, la causa general contra l’independentisme. Des d’aleshores –i seguiran– les 
institucions de l’Estat espanyol només han fet que seguir aquest camí, el camí de la 
repressió, d’abaratir la democràcia. Fa dos anys que ens impedeixen elegir el presi-
dent de la Generalitat i nomenar els consellers deguts: ni Puigdemont, ni Sànchez, 
ni Turull, quan ja teòricament havíem celebrat les eleccions i el 155 no havia de ser 
vigent; doncs sí, era vigent encara, la investidura del Jordi Turull va ser intervingu-
da amb venjança i amb escarment, amb presó i amb exili, i no tots vam saber llegir 
el moment –concretament, a nivell intern–, no ens vam aclarir en aquest moment, 
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tampoc en el debat intern. I la presidència del molt honorable Joaquim Torra, Quim 
Torra, també va ser intervinguda per no deixar-li nomenar els consellers del Govern 
que volia: el senyor Josep Rull, el senyor Jordi Turull... No va poder decidir els con-
sellers de govern que volia.

I això és l’aplicació de l’article 155. És aquí, de forma continuada, vigent, res més 
que això. Fa dos anys que anem sumant persones ferides, detingudes, acusades; per-
sones i famílies criminalitzades; persones imputades, perseguides, investigades, em-
presonades, exiliades, inspeccionades, coaccionades. I aquí em paro, i vull recordar la 
causa oberta fa res, dos dies, del Tribunal de Comptes contra tota una sèrie de mem-
bres del Govern i servidors públics com a conseqüència de l’U d’Octubre, una cau-
sa oberta fa dos dies, per la qual hem tornat a demanar ajuda, solidaritat, en aquesta 
Caixa de Solidaritat, perquè no hagin de veure embargats els seus béns, que són a la 
vegada els béns de les seves famílies. Tot això, amenaces dedicades a tot un col·lectiu, 
i no sembla que vulguin parar. 

Des d’aleshores, sabem que el Regne d’Espanya és absolutament capaç de tot per 
la seva unitat nacional, d’aquest nacionalisme espanyol clarament excloent, tota la 
maquinària d’un estat contra un moviment polític democràtic. I en aquesta situació, 
ningú, ningú ens pot demanar que tornem enrere i confiem, de cop i volta, que tota 
aquesta inèrcia de repressió canviarà. Que la repressió sigui un punt de no retorn no 
depèn de nosaltres. Nosaltres sempre hem estat els de la via de la democràcia i el dià-
leg, sempre, i sempre ho serem, però ara mateix el camí del diàleg està per desbros-
sar. No és possible un diàleg honest, responsable i en igualtat de condicions, sense 
desbrossar el camí de la repressió, que el farà intransitable. No és possible el camí del 
diàleg amb la vulneració de la llibertat dels principals líders polítics i socials, que, si 
són escollits per la ciutadania, han de poder exercir els seus drets polítics. No és pos-
sible el camí de la resolució política del conflicte, sense aturar la repressió, sense una 
amnistia per a tanta injustícia. 

Però no vull fer una aproximació victimista de la repressió política. Gens ni mica. 
No és el meu estil, no és la meva convicció. No vull fer una aproximació victimista de 
la repressió política, sinó tot el contrari. La vull fer del tot política, vull fer una aproxi-
mació política, perquè no és només amb la solidaritat i la denúncia d’aquesta repressió 
que combatrem, precisament, la repressió, tot i que és molt necessària, la solidaritat, 
i des d’aquí la reclamo i l’he reclamat. I és molt necessària, la denúncia d’aquesta re-
pressió política, fer-la pública i fer-la transparent. Però és fent política a l’alçada del 
moment, sense confondre l’adversari polític en cap moment, sense confondre l’adver-
sari polític, que sabem combatre aquesta repressió. I és unint esforços, també, en el 
camp de la litigació, judicial i internacional. Si ells han obert una causa general contra 
l’independentisme, si ells han plantejat la repressió com una manera de fer política, 
nosaltres hem de combatre també la repressió conjuntament, amb la litigació, clara-
ment, però també conjuntament des d’un punt de vista estratègic. 

No és que cadascú es defensi el seu cas i faci del seu cas els afectes cap al col-
lectiu que consideri oportú, sinó que entre tots construïm una defensa col·lectiva que 
ens permeti desemmascarar la posició política de l’Estat amb aquesta repressió. És 
que entre tots consensuem una estratègia col·lectiva per combatre aquesta repressió, 
i perquè els seus efectes siguin clarament polítics. 

Mireu, cada vegada que es desplegui aquests 155 d’una manera o una altra, la 
pregunta, que ens l’hem de fer mil vegades, fins que tinguem la resposta corres-
ponent, la pregunta que ens han de fer, la pregunta clau és la següent: quina és la 
voluntat de la causa general contra l’independentisme? Doncs, és evident: aturar el 
moviment independentista, decapitar els seus lideratges, generar una divisió inter-
na impossible, perdre la majoria o fer-nos perdre la majoria independentista... Quan 
érem petits, érem assumibles. Quan érem petits, en democràcia es podia parlar de 
tot. Ara que som grans i ara que guanyem, ara que tenim la majoria, ara fem nosa, 
i ara no es pot parlar de tot. Doncs, ells exactament volen això, i n’hem de ser molt 
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conscients, i n’hem de ser conscients sempre que ens presenten un embat i que ens 
posen un repte. Ells reafirmaran la interpretació de la Constitució, la seva legalitat, 
refermaran el seu projecte polític nacional espanyol. 

Mirin, el senyor Rajoy, a la compareixença del 155 al Senat, que m’he estat mi-
rant per poder venir en aquesta comissió... No havia tingut ocasió de veure-la. El 27 
d’octubre nosaltres no vam tenir ocasió de seguir aquest debat en el Senat. M’ha fet 
gràcia, perquè el senyor Rajoy arriba un moment que arriba a una conclusió, el pre-
sident Rajoy, i diu: «Es que no hay alternativa. Lo único que se puede y que se debe 
hacer es acudir a la ley para hacer cumplir la ley.» I amb això identificava quatre ob-
jectius de l’aplicació del 155: «Volver a la legalidad, recuperar la confianza, mantener 
los altos niveles de crecimiento económico y celebrar elecciones en una situación de 
normalidad constitucional.» Aquests eren els seus objectius de l’aplicació d’aquest 
article 155. 

I la pregunta que ens hem de fer és: i què, què han aconseguit? I la resposta té tres 
lletres: absolutament res, res han aconseguit. Legalitat? Quina legalitat? Més aviat 
al contrari: han condemnat l’estat de dret i han generat una enorme inseguretat jurí-
dica. I no els ho direm nosaltres; intentarem que els ho vagin dient des de l’exterior, 
perquè a l’interior està tot alimentat pel mateix. Però intentarem que els hi vagin 
 dient des de l’exterior, com el Tribunal de Justícia de la Unió Europea els diu que no 
fa falta jurar la Constitució espanyola per ser eurodiputat, que són els ciutadans, que 
democràticament escullen els seus representants. 

Segon objectiu de Mariano Rajoy, del president del Govern espanyol: «Confianza, 
recuperar la confianza.» No poden recuperar la confiança d’aquesta manera; només 
han fet que aprofundir la crisi de legitimitat i confiança de la ciutadania de Catalu-
nya cap a les institucions de l’Estat espanyol, que ja se suma a les crisis polítiques 
de deslleialtat i de mofa, com la de l’Estatut de fa molts anys ja, de l’any 2006, i que 
ens han portat fins on som. Només han aprofundit en aquesta crisi de legitimitat i de 
confiança.

Mirin, Catalunya és l’única comunitat autònoma que té un estatut que no ha estat 
aprovat per aquest Parlament, que no ha estat aprovat ni tan sols pel Congrés. De fet, 
no ha estat aprovat ni per referèndum de la seva ciutadania. Catalunya té un estatut 
que ha decidit i aprovat el Tribunal Constitucional. I llavors es pregunten des de fa 
tants anys com és que l’Estat espanyol no té legitimitat a Catalunya? De veritat que 
encara es fan aquesta pregunta? La van perdre fa molt de temps, la legitimitat i la 
confiança de la majoria de la ciutadania a Catalunya. 

Tercer objectiu que es marcava Mariano Rajoy en aquesta compareixença del 
155: mantenir el creixement econòmic i social de Catalunya. «Aplico el 155 perquè 
això serà un input, clarament un incentiu al creixement econòmic i social.» Doncs, 
mirin, el sentiment d’utilitat de l’Estat espanyol a Catalunya no augmenta amb les 
declaracions del president Rajoy. I això és constatable, perquè hi han xifres econòmi-
ques. Però és que, a més a més, l’Estat espanyol ja fa molt temps que ha resultat no 
ser útil per a la majoria de ciutadans de Catalunya. I això cada vegada ho sent més 
gent. La gent, la ciutadania de Catalunya, molt majoritàriament percep que l’Estat 
espanyol no els és útil per als seus drets socials i per a la seva prosperitat, per al seu 
progrés econòmic: no inverteix en el corredor mediterrani, però ens fa pagar unes in-
fraestructures faraòniques que només han servit per omplir les butxaques de les elits 
polítiques; no ens deixa decidir, ens ho impugna tot al Tribunal Constitucional; ens 
fa pagar una de les factures més cares de la llum de tot Europa i després no ens deixa 
lluitar contra la pobresa energètica que això genera. Ens fa pagar una de les factures 
més cares de tot Europa, una de les factures de la llum més cares de tot Europa i no 
ens deixa ser competitius, i no ens deixa gravar les grans fortunes als dipòsits ban-
caris, i ens determina el sostre de dèficit i no ens deixa endeutar. 

Doncs, fa molt temps que molts ciutadans de Catalunya perceben que l’Estat es-
panyol precisament no els és del tot útil per al seu progrés social, per al seu futur, 
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per a la seva prosperitat. I, de fet, aquest és el veritable 155, no l’article de la Cons-
titució. Quantes vegades havíem dit que cada vegada que es reunia el Consell de 
Ministres i prenia acords en contra de Catalunya ja ens estava aplicant l’article 155? 
I d’això va la intervenció constant i permanent de l’Estat espanyol a Catalunya. 

Davant d’aquest panorama, la independència passa a ser l’opció majoritària per a 
moltíssima gent per treballar per al seu futur, per un progrés social per tenir opor-
tunitats. L’Estat espanyol no ens és útil; és immobilista; no ens inspira confiança; 
amenaça drets i llibertats, i fomenta campanyes anticatalanistes sense parar. 

Pregunto, doncs, una altra vegada: de què ha servit l’aplicació de l’article 155? 
Tota aquesta operació de l’article 155, la repressió política, ha provocat una situació 
que només fa que refermar la defensa de la república catalana com a projecte. Tam-
bé com una via de construcció d’un estat, d’una república que promogui la democrà-
cia, els drets humans i els drets fonamentals per a tothom. De què ha servit, doncs, 
l’aplicació de l’article 155? Per afegir cada vegada més arguments per defensar la 
independència. No volem viure en un estat demofòbic.

El quart objectiu que el senyor Mariano Rajoy posava sobre la taula en aquell de-
bat del 155 al Senat: celebrar eleccions en una situació de normalitat constitucional. 
Aquest objectiu és el que vaig trobar més cínic de tots. Celebrar eleccions «en norma-
litat constitucional». La seva normalitat constitucional aquell 21 de desembre va ser 
la següent: dos caps de llista de les primeres candidatures –les independentistes– a la 
presó i a l’exili, Oriol Junqueras i Carles Puigdemont. La seva normalitat constitucio-
nal d’aquelles eleccions van ser catorze candidats més a les candidatures independen-
tistes a la presó i a l’exili. 

La veritat és que vam dubtar bastant, de si havíem de concórrer en aquelles elec-
cions convocades il·legalment i en clara inferioritat de condicions per part nostra. 
Però estic convençuda que és de les millors decisions que hem pres, com a mínim 
pel resultat obtingut per l’independentisme en les seves pitjors condicions, perquè ens 
hem demostrat que podem guanyar. Ells volien sembrar el caos, ells volien justifi-
car l’article 155, la intervenció, o volien guanyar per la força, és igual, però nosaltres 
vam acceptar el repte, vam anar a les urnes i vam guanyar. Concórrer a les eleccions 
i guanyar les urnes, que ells pretenien guanyar per la força, realment va donar molta 
legitimitat a l’independentisme, encara que Ciutadans fos la força més votada. Nosal-
tres som demòcrates i no tenim cap problema en dir això. Però nosaltres vam revali-
dar la majoria al Parlament en les condicions més difícils de totes.

Al que ha vingut després d’aquestes eleccions respecte a aquests dos anys de le-
gislatura que portem ja m’hi referiré més endavant. Vaig acabant. Rajoy seguia justi-
ficant l’aplicació del 155 per construir confiança amb perles com aquestes. Escoltin: 
«Los embusteros, las falsedades, las medias verdades, pueden hechizar en el corto 
plazo a la gente de bien, sea cual sea su forma o su manera de pensar. Pero la lega-
lidad ignorada o manipulada siempre acaba preparando su venganza.» No vull estar 
a la seva alçada. No és l’alçada política que nosaltres ens mereixem. Quan deixaran 
d’enganyar-se ells mateixos? Que no són conscients del que va passar el dia U d’Oc-
tubre? Que no en són conscients, que la seva reacció del dia U d’Octubre amb aquest 
155 i amb tota aquesta repressió política durant aquests dos anys ha alimentat genera-
cions i generacions que són filles de l’octubre del 2017? Que no en són conscients, que 
hem plantat una llavor, que aquell dia l’U d’Octubre i tot el que ha succeït vam plantar 
una llavor profunda que està arrelant i que acabarà florint tard o d’hora?, que tot el que 
ha passat és un punt de no retorn?, que és una agenda irreversible? I ells hi contribuei-
xen cada dia, que això sigui un punt de no retorn i que sigui una agenda irreversible.

Una gran majoria de ciutadans l’U d’Octubre va sortir al carrer a defensar el vot 
de forma sobirana, democràtica i pacífica –pacífica. La majoria de ciutadans de Ca-
talunya se senten sobirans per decidir democràticament allò que volen ser. No hi ha 
retorn possible. Només podem fer que avançar en aquest camí de la sobirania de-
mocràtica. Que el referèndum és la solució ho defensem els demòcrates d’una ban-
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da i de l’altra. Una solució democràtica al conflicte no pot girar l’esquena a aquest 
consens que és tan ampli i tan transversal. Una solució democràtica al conflicte ha 
d’incorporar aquests grans consensos que hi ha a la nostra societat. 

Ara bé, amb la maduresa que dona la perspectiva dels dos últims anys viscuts crec 
que tots plegats hem de fer autocrítica i l’hem de fer en positiu. Autocrítica per cons-
truir, per avançar. Hi ha un punt de partida de lliçons apreses. I déu-n’hi-do, com les 
hem hagut d’aprendre, aquestes lliçons! Però cal prendre’n consciència; si no, no ser-
viran absolutament per a res.

Les grans fites –les de l’U d’Octubre i les que van venir després– van ser pos-
sibles gràcies al consens entre els actors polítics i els moviments socials. Els grans 
consensos van ser possibles gràcies a la complicitat entre les institucions i la ciuta-
dania. Aquestes grans fites van ser possibles gràcies a la coherència entre la políti-
ca institucional, d’aquest Parlament i el Govern, i la mobilització popular, entre les 
urnes i al carrer. I aquesta n’és una gran lliçó: només avancem quan generem grans 
consensos. L’objectiu polític de la repressió ha estat precisament aquest: tallar aquell 
fil invisible que ho relligava absolutament tot, que feia possible aquesta entesa, que 
ens donava aquesta fortalesa, aquest lideratge tan polièdric.

No cal que agafem el cantó més nostàlgic d’aquesta perspectiva dels dos anys. 
No cal. Cal que agafem amb pragmatisme allò que ens ha de ser útil per continuar, 
per guanyar. No cal que idealitzem el que mai –mai, mai– havia estat ideal. No cal. 
Només cal que mantinguem allò que ens va servir una vegada per assolir un objectiu 
que ens vam marcar com un objectiu comú. I és aquesta la complicitat que reivindico 
sempre i que avui també vull reivindicar. Només generant grans consensos i liderant 
des dels grans consensos serem capaços d’avançar. 

Ara bé, consensuar no significa ni competir ni uniformar. Consensuar significa 
tornar a seure a parlar, tornar a seure a compartir, tornar a seure a sumar, tornar a seu-
re a posar-nos d’acord. Significa cedir, consensuar significa cedir a les posicions de 
cadascú, però significa cedir per sumar, per coordinar-nos i per ser més forts. I això és 
necessari que es demani a tothom. No que sempre es demani als mateixos des d’una 
única visió. Això no és fer esforç per tenir un gran espai de consens i d’entesa. Quan 
consensuem en el camí de la transversalitat i ho fem per la transversalitat del país, és 
quan l’opció del republicanisme és capaç fins i tot de sortir del nostre propi entorn, 
d’interpel·lar a molta més gent, d’anar més enllà de nosaltres mateixos i de resultar una 
opció atractiva per esdevenir clarament majoritària. Que aquest és el nostre objectiu. 

Mirin, jo no soc ningú, però ningú –ningú–, per donar lliçons, ningú –ningú. 
Però a mi em sembla que per tal de recuperar el consens per avançar, avui l’indepen-
dentisme crec que ha de fer dos exercicis molt necessaris, davant d’aquest 155 que 
segueix vigent i que seguirà vigent. 

El primer exercici és sortir bastant reflexionats de casa i pensar tres vegades abans 
d’obrir la boca i fer debats públics. Pensar tots plegats si el que direm contribueix al 
consens i a la força necessària per continuar o, en canvi, impossibilita l’entesa, gene-
ra més distància i més divisió interna. 

I cal que cada organització independentista assumeixi la seva responsabilitat. Cal 
que cada organització independentista assumeixi aquest repte davant de tanta toxicitat. 
I el repte és aïllar els agents que no fan possible un clima de consens mínim. És la nos-
tra responsabilitat, la de les organitzacions. Per què? Perquè nosaltres mateixos no po-
dem ser portadors de més repressió. Ens hi hem de negar. Amb les nostres paraules o 
actituds no podem alimentar la divisió interna. I ja seria òptim si a més a més de sortir 
reflexionats de casa, ja seria òptim que abans de parlar poguéssim trucar al company 
o companya de moviment o es convoquessin reunions o ens asseguéssim a parlar. 

Un segon exercici que crec que ens convé, també clarament, és identificar constant-
ment l’adversari. No podem perdre de vista qui és l’adversari polític. I abans d’assenya-
lar l’independentista que tenim al nostre costat sense haver-hi ni tan sols parlat, cal que 
no perdem el nord, que no ens confonguem d’adversari, si us plau. Els agents indepen-
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dentistes que estiguin instal·lats en assenyalar permanentment la resta d’independentis-
tes deuen tenir altres interessos que no són compatibles clarament amb guanyar. Crec 
que cal que fem aquests exercicis si el que volem fer és avançar i guanyar. Cal dismi-
nuir aquesta toxicitat, si el que volem fer és guanyar. I n’hem de ser conscients. I hem 
de practicar-ho, ho hem d’exercir. Crec que cal que fem autocrítica d’aquests dos anys, 
en aquest sentit i segurament en altres sentits que no tinc temps d’entrar-hi. 

Abans deia que l’U d’Octubre és un punt de no retorn, que és una llavor que ha ali-
mentat i alimentarà moltes generacions i n’estic absolutament convençuda. Però, mi-
rin, jo no tinc ganes de ser d’una generació que va fer possible l’U d’Octubre però no 
en va saber aprofitar el seu llegat. Jo tinc ganes d’aprofitar el llegat de l’U d’Octubre. 

És evident que necessitem ser més per guanyar. També és evident, això que s’ha 
ridiculitzat tant, i és que és una altra lliçó apresa de l’U d’Octubre, i és tan necessari 
que ho hem reivindicat i treballat sempre. Igual que ho treballen i reivindiquen al-
tres moviments polítics. Però a aquestes alçades ha de formar part també d’una lliçó 
apresa que l’independentisme té un repte que és el de guanyar molta més legitimitat. 
Que allò que nosaltres defensem i pretenem, encara que siguem molts, no sigui per-
cebut ni tractat com una amenaça, com una agressió o com un crim. 

Ara mateix moltes de les nostres reivindicacions només són legítimes per a nosal-
tres mateixos. És lamentable haver-ho de dir, però és així. Hem de seguir lluitant per 
deixar ben clar que un referèndum no és cap delicte ni pot ser-ho, i que voler un can-
vi polític en un estat democràtic tampoc és cap delicte ni pot ser-ho. Hem d’entendre 
la realitat que ens imposen, que és la d’aquesta causa general contra l’independentis-
me, però també l’imposen contra la llibertat d’expressió, contra els drets civils i po-
lítics, en contra de la democràcia de tothom i per a tothom. La democràcia a l’Estat 
espanyol s’ha definit a cops de porra i de condemna penal. I aquesta no és la via. La 
via és la del debat polític, un debat que han coartat al Parlament de Catalunya des de 
que l’independentisme és una opció majoritària. 

I hem de continuar batallant políticament contra aquesta causa general, perquè 
ens cal recuperar i guanyar legitimitat política internament i externament. I només 
guanyant legitimitat política podrem fer valdre un referèndum i podrem fer valdre el 
resultat d’aquest referèndum. I per guanyar aquesta legitimitat, hem de saber aprofitar 
totes les oportunitats. No ens en podem deixar escapar ni una. Som els independen-
tistes, que hem de voler i saber agafar totes les banderes que ens defineixen, la de la 
democràcia, guanyant eleccions, totes, sense debats estèrils. Hem de guanyar suport 
electoral de forma constant i hem d’agafar la bandera del diàleg. Però quin complex 
tenim? Però si és la nostra bandera. Sobretot davant la possibilitat que algú l’agafi a 
compte nostre, en representació nostra. 

Els independentistes hem d’aspirar a representar també tots aquells demòcrates 
que estan demanant diàleg, la resolució política el conflicte, els del 80 per cent que 
creuen en un referèndum com a via de solució. I tant que sí. I els del 70 per cent 
que denuncien sistemàticament la repressió política. Totes aquestes banderes, la de 
la democràcia, la del diàleg, la de la negociació, l’antirepressiva, la lliga antifeixista, 
els drets civils i polítics, la dels drets humans, la dels drets socials, la diversitat, la 
memòria històrica, la del bon govern, la del futur sostenible, la dels reptes globals, 
la lluita contra la pobresa, la igualtat d’oportunitats..., hem de voler que siguin també 
les nostres banderes sempre. I sobretot ho podem fer aquells independentistes que 
sabem que agafant aquestes banderes construïm república, també. 

La independència també és una lluita compartida en aquest sentit de seguir avan-
çant, de seguir aprofitant el petit marge de maniobra que tenim, per millorar la vida 
de la nostra ciutadania. Fent això guanyem força, raons i legitimitat. I no patim entre 
nosaltres perquè ens sabem clarament lleials a les nostres conviccions. Aleshores, què 
ens acomplexa l’hora d’agafar la bandera del diàleg, si ens sabem lleials a les nostres 
conviccions? Si ens tenim confiança perquè ens sabem lleials a les nostres conviccions. 
Tot això, perquè volem guanyar –volem guanyar. Volem que el republicanisme sigui 
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una opció guanyadora. I volem fer camí amb tots aquells que identifiquen aquestes lli-
çons apreses com a imprescindibles, no pas aquells que les sotmeten tot el dia en un 
debat intern, pesat, avorrit, constant, que ens debilita. No pas aquells que identifiquen 
totes aquestes lluites com a renúncies estèrils en el nostre camí. No. Agafem aquestes 
banderes. Liderem. La repressió ens ha fet més forts i ens ha fet millors. Abanderar 
els grans consensos ens fa imparables però treballar per a tota la ciutadania al marge 
d’orígens, parles, i raons ens fa enormes, immensos, perquè connecta amb allò que fa 
que siguem aquí: ajudar la gent, millorar la seva vida i guanyar el futur. 

Moltíssimes gràcies.
(Aplaudiments perllongats.)

El president

Bé, crec que em sentiu, ara. Sí? Perfecte, s’ha resolt el problema tècnic que teníem 
abans, doncs.

Marta Rovira i Vergés

Sí. Fantàstic.

El president

Fantàstic.

Marta Rovira i Vergés

Gràcies. (L’oradora riu.)

El president

Sigueu benvinguda en seu parlamentària, encara que no sigui presencialment, en 
forma de plasma, cosa que ens recorda –diguem-ne– permanentment, com en tots 
aquests dos anys ja, la presència de la repressió a casa nostra, però sigueu molt ben-
vinguda. Moltes gràcies per aquesta primera intervenció.

Ara passem als grups parlamentaris, que us facin les preguntes que considerin 
oportunes en un màxim de cinc minuts com hem acordat. Recordar-vos o dir-vos 
que en aquesta comissió, ja des del principi, els tres grups que van avalar i votar en 
el seu moment el 155 han renunciat a participar-hi i per tant Ciutadans, el Partit Po-
pular i Socialistes no han estat presents a cap de les sessions que hem tingut de la 
Comissió d’Investigació del 155. La resta, òbviament, sí.

Per tant, sense més, passo la paraula al portaveu del Grup de Catalunya en Comú 
Podem, el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bé, bon dia, senyora Rovira, i gràcies per la seva compareixença.
En primer lloc, com hem fet amb altres compareixents, volem mostrar-li la soli-

daritat del nostre grup parlamentari per la injusta situació que esteu vivint totes les 
persones que esteu en situació d’exili polític i volem fer-vos saber la nostra voluntat 
de fer tot el que puguem perquè pugueu tornar a casa el més aviat possible i perquè 
pugueu exercir els vostres drets civils i polítics a Catalunya en plena llibertat. I això 
no només és una mostra de solidaritat i de denúncia, sinó que també és un compro-
mís polític amb la lluita contra la repressió, perquè la repressió afecta el moviment 
independentista, però afecta també moltes altres causes i per tant cal avançar en la 
derogació i en la lluita contra totes aquestes vulneracions de drets.

En el seu cas, i més a nivell personal, també ens uneix el fet que tots dos som vi-
gatans i tot i que no ens coneixem personalment i no hem coincidit en la nostra activi-
tat parlamentària, doncs, sí que en aquest nivell també desitjar que aviat ens puguem 
trobar fent el got a plaça i que crec que no m’equivoco si trasllado aquest mateix desig 
en nom del conjunt de la ciutat de Vic.

Bé, entrant més en contingut, en matèria: vull posar en relleu, també, que el nostre 
grup parlamentari comparteix bona part del diagnòstic que ha fet vostè i que han fet 
altres dels compareixents, sobretot des del punt de vista de què va significar el 155, 
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com es va aplicar, com ha estat avalat pel Tribunal Constitucional tot i la seva incons-
titucionalitat, com això ens porta a una aplicació totalment arbitrària d’aquest article 
i a través, a més, de mesures sense límit. Per tant, tot això ho compartim. 

Compartim també bona part del diagnòstic –o totalment el diagnòstic– pel que 
deia vostè de la constatació del fracàs del règim del 78. És a dir, com avui dia podem 
constatar, el 155 i l’U d’Octubre són una constatació que el règim del 78 està esgo-
tat i no dona sortida a les reclamacions del poble de Catalunya. I compartim també 
l’U d’Octubre com un punt de no retorn, com una llavor de transformació social i 
nacional, com una victòria també tot i que després podem discrepar en com gestio-
nar aquest moment de la nostra història.

Deixi’m fer-li algunes reflexions sobre algunes de les qüestions que ha dit, i ho hem 
plantejat també a altres membres del Govern que han comparegut aquests dies, que 
els hem preguntat si les coses no es podrien haver fet diferent aquells mesos d’octubre 
del 2017. I nosaltres creiem que és evident que, havent arribat on hem arribat, doncs, 
alguna cosa potser s’hauria hagut de fer d’una altra manera i que és bo que aprenguem 
del que va passar aquells dies per a poder avançar per un altre camí. I li pregunto 
això també a vostè, si es podrien haver fet les coses des de les institucions catalanes i 
per tant també des del Parlament d’alguna altra manera, des de la constatació que en 
els darrers temps s’estan obrint nous camins –vostè hi ha fet referència també–, nous 
camins que per a nosaltres són camins d’esperança, que s’estan transitant també des 
d’aquest Parlament per vies més pragmàtiques, menys simbòliques, diferents a les que 
es van transcórrer a l’octubre del 2017 i, per tant, també volíem valorar si potser ara 
comencem a encaminar una nova via de solució.

I, per últim, una altra reflexió. Vostè ha fet també esment de la necessitat, per una 
banda de generar grans consensos i per tant de treballar des de grans consensos per 
avançar, reflexió que així, en el genèric, nosaltres compartim; però també després 
ha dit que aquesta idea que també li sentim a dir a la seva formació política, de que 
cal que siguem més per guanyar, de que cal eixamplar la base. I aquí sí que voldríem 
fer-li algunes consideracions, un parell. 

La primera: si consideren que cal ampliar la base, que cal que siguem més per 
guanyar com diuen, vol dir que potser sí que estem d’acord en què a hores d’ara no 
existeix o no hem pogut constatar almenys una majoria suficient per a proclamar uni-
lateralment la independència i que, per tant, cal procedir d’alguna altra manera, sent 
més, assumint més consensos o transitant per altres vies, com deia abans.

I la segona reflexió en relació amb això té a veure amb aquest altre missatge que 
també proclamen i hem sentit aquests dies, que és el de la unitat de l’independentis-
me. Aquí sí que jo crec que nosaltres els hem de preguntar si estan vostès segurs que 
el futur d’aquest país passa per la unitat de l’independentisme, excloent totes aquelles 
forces polítiques catalanes que no ho són i tota aquella part de la població que no 
ho és. O potser això d’ampliar la base hauria d’anar més orientat a cercar solucions 
–com deia vostè mateixa– d’àmplies majories socials i que per tant vagin més enllà 
del mateix independentisme. Ja entenem que vostès volen guanyar votants i que és 
legítim, que volen convèncer més gent per tenir més electors, però nosaltres creiem 
que de cara a trobar solucions de país, més enllà de voler convèncer i poder vèncer, 
potser seria millor intentar construir entre totes les forces polítiques catalanistes una 
solució en la que tots cedim però que justament per això interpel·lem una majoria 
molt més àmplia de la societat i per tant avancem cap a un escenari que respongui 
realment a la pluralitat, a la diversitat de la societat catalana, que respongui, de fet, 
a com és realment el nostre país. 

I acabo, president. Perquè nosaltres creiem que si ho fem així, si som capaços 
d’arribar a acords d’aquest tipus, el suport social que rebria en referèndum –perquè 
tota solució ha de ser referendada– entenem que seria molt més gran i, per tant, seria 
més ampli, més ferm, més democràtic i, sobretot, més republicà.

Bé, res més. Marta, desitjar-te tota la sort del món i molts ànims.
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El president

Gràcies, diputat Parés. Ara, en nom del Grup Candidatura d’Unitat Popular - Cri-
da Constituent, té la paraula el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, bon dia, senyora Rovira, molt content de poder-la saludar, 
tot i que òbviament ens agradaria molt més que fos presencialment i no a través d’una 
pantalla; esperem que pugui ser així ben aviat. 

En primer lloc, vull expressar-li, volem expressar-li, el nostre més sincer agraï-
ment, reconeixement i felicitació per la tasca política, tant a nivell internacional com 
a nivell nacional, que vostè continua fent malgrat la repressió i l’exili. I perquè es 
manté ferma i constant en la defensa dels nostres drets col·lectius i, com vostè deia, 
amb lleialtat a les conviccions, a les seves conviccions.

Bé, també he de dir-li, després d’haver-la escoltat, que comparteixo en gran me-
sura el seu discurs, comparteixo en gran part el seu discurs. I he de dir-li que això 
em genera dues sensacions. Una d’alegria, sincerament –experimento alegria pel fet 
de compartir gran part del seu discurs– i, per una altra, una gran inquietud si obser-
vo el que han estat les polítiques reals, efectives, a casa nostra en aquests darrers dos 
anys, perquè sincerament crec que, malauradament, disten molt del discurs que vostè 
acaba de fer, la qual cosa no fa que em desdigui del que li he dit abans: que el com-
parteixo en gran mesura i que em produeix alegria el fet de compartir-lo.

Només faré dues observacions a qüestions que vostè ha suscitat en el seu discurs. 
Una, amb relació al diàleg. Evidentment, nosaltres, des de l’independentisme, hem 
d’abanderar el diàleg, hem de fer nostre el relat, el discurs i la praxi del diàleg, perquè 
òbviament aquest conflicte acabarà trobant solució en un escenari de diàleg, probable-
ment de naturalesa internacional. Ara, hem de crear les condicions perquè aquest dià-
leg sigui real, efectiu i veritablement democràtic. 

I en aquests moments tenim un problema. Actualment, es parla de possibles esce-
naris de diàleg amb el Govern –i subratllo «amb el Govern de l’Estat», que no amb 
l’Estat, encara. Però, en qualsevol dels casos, aquests escenaris de diàleg dels quals es 
parla és evident que tenen un condicionant molt gros. En el cas de produir-se, sobre 
la taula, l’Estat hi arribarà amb la pistola. La pistola de l’Estat estarà posada sobre la 
taula. I el que nosaltres ens preguntem és com podem fer, què hem de fer, per crear 
les condicions per tal que el diàleg sigui real i efectiu i veritablement democràtic i, per 
tant, l’Estat hi arribi sense la pistola sobre la taula i amb disposició a parlar veritable-
ment de les claus de la resolució del conflicte, que és la fi de la repressió, l’amnistia 
i l’autodeterminació. I avui, l’Estat els missatges que està donant són absolutament 
contraris a aquest plantejament. 

I, en segon lloc, una segona observació: si realment volem fer créixer l’indepen-
dentisme, fer créixer el suport social al republicanisme, l’objectiu de la república, 
nosaltres creiem –crec que vostè també ho creu, però ens agradaria compartir-ho– 
que això difícilment ho farem des de polítiques d’ordre, des de polítiques neoliberals, 
des de polítiques públiques de naturalesa conservadora, com les que majoritàriament 
nosaltres observem també en aquests darrers anys de governs de la Generalitat, inclòs 
el que en aquests moments exerceix l’executiu de la Generalitat de Catalunya. 

Bé, dit això –dit això–, només suscitar-li tres preguntes, tres qüestions, per si 
vostè les vol compartir en la seva següent intervenció, i sempre des del punt de vista 
compartit amb vostè de trobar respostes a com crear aquests consensos amplis, a com 
materialitzar-los i fer-los efectius. I també, tenint en compte les lliçons que hem po-
gut aprendre tant de l’U d’Octubre com de l’aplicació del 155, de com això ens mostra 
la naturalesa veritable de l’Estat i del règim –que està molt per sobre i va molt més 
enllà de quin partit el governi en cada moment. 

I, tenint en compte tot això, quines són les condicions i els termes que vostè creu 
que podrien o haurien de forçar o facilitar el diàleg amb l’Estat en els termes que 
abans li he dit –un diàleg real, efectiu, que realment representi una solució demo-
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cràtica al conflicte– en el marc d’una concertació internacional i que ens permeti 
arribar a acords efectius, viables, verificables i materialitzables pel que fa a l’auto-
determinació, l’amnistia i la fi de la repressió?

En segon lloc, una qüestió que a nosaltres ens preocupa molt. I és no només que 
el 155 segueix viu perquè l’Estat el segueix aplicant per altres vies. Ens preocupa 
una cosa encara pitjor, que és que el 155 està internalitzat i interioritzat en les es-
tructures de partits, en instàncies institucionals i en molts agents i actors de la nostra 
societat política, econòmica, institucional. Com superar això? Com superar aquesta 
autocensura, aquesta autolimitació que imposa aquest 155 autoimposat? 

I, per últim, vostè que ara coneix molt bé el sistema de Nacions Unides –està a 
Ginebra–, des del punt de vista del dret internacional, des del punt de vista del siste-
ma de Nacions Unides, quines escletxes, portes o oportunitats vostè creu que podem 
transitar per tal de facilitar aquestes condicions per un escenari de resolució demo-
cràtica real del conflicte?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Riera. Per part del Grup Republicà, el diputat Jordi Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Sí; moltes gràcies, senyor president. Bé, donar la benvinguda a la Marta Rovira 
en aquest Parlament i lamentar que ho haguem de fer per mediació d’una pantalla, 
tant de bo fos possible que estigués aquí entre nosaltres, no? 

Bé, amb la distància hi ha coses que no canvien. Hem vist la Marta Rovira de 
sempre, una persona forta, amb molta empenta, amb molta il·lusió i també aportant 
missatges positius que interpel·len –nosaltres ho hem llegit en aquesta clau–, que 
interpel·lava totes les formacions polítiques que a dia d’avui tenen representació en 
aquesta comissió. Ho dic perquè algun missatge d’algun portaveu donaria a entendre 
que només interpel·lava alguna de les formacions que estan al Govern. I crec que ho 
ha fet en general a tots, que entre tots és la nostra obligació, és el deure que tenim 
vers el nostre poble, aquells que han confiat en nosaltres, de trobar un punt de con-
sens que ens permeti avançar des del punt de partida d’aquella llavor que vostè ha 
expressat ben clarament que es va sembrar l’U d’Octubre. 

I aquesta força, aquesta determinació –i l’hi dic, l’hi trasllado sincerament– ge-
nera un sentiment d’admiració per vostè i per la resta dels presos i exiliats, que, en 
lloc d’estar abatuts, que seria potser el més lògic i el que es podria pensar, doncs, 
ens donen lliçons d’humilitat i resiliència i destaquen sobre, a vegades, aquest la-
mentable espectacle que donem des d’aquest Parlament i que ens hem de conjurar 
a revertir. 

Dit això –ho hem explicitat moltes vegades al llarg d’aquesta comissió–, compar-
tim, home, íntegrament la seva diagnosi de tot allò que ens va portar el programa 
electoral, en aquest cas d’una coalició, Junts pel Sí, i que vam mirar de desenvolupar 
en seu parlamentària, amb una sèrie d’iniciatives legislatives que el que pretenien era 
donar la veu al poble, i quines són les mesures que va adoptar el Govern espanyol 
per impedir aquest salt democràtic, que no només es plasmen en el 155, sinó que, a 
més, s’han plasmat en moltes altres mesures, com pugui ser la intervenció financera, 
el decret de deslocalització d’empreses, qüestions, totes elles, que hem vingut a par-
lar en aquesta comissió del 155.

I també convenim amb vostè que l’única solució, com també se’ns ha apuntat en 
aquesta comissió d’investigació, molt probablement és la del camí del diàleg, que no 
hem de defugir mai, i que, com vostè ha dit, perquè sigui honest i productiu s’ha de 
desbrossar, i s’ha de desbrossar impedint que existeixi més repressió. 

Vostè ha esmentat, doncs, la notícia que vam tenir fa poc respecte de la resolució 
del Tribunal de Comptes, pel que fa a les despeses del referèndum. Recentment hem 
tingut coneixement de que és la voluntat del Tribunal de Comptes ampliar aquest im-
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port a la despesa que s’ha fet en acció exterior, com si les delegacions d’acció exterior 
a la resta de comunitats autònomes de l’Estat no fessin despesa en promoció dels ter-
ritoris. I ara mateix hem tingut coneixement, per exemple, de que la fiscalia demana 
a l’alcalde de Roquetes un any i mig d’inhabilitació, una multa de dotze mil euros 
i una fiança de quinze mil euros, també, que ha de dipositar en el termini d’un dia.

És evident que la repressió a dia d’avui no ha acabat, no?, i, per tant, que aquest 
incipient diàleg, com bé ha expressat vostè també moltes vegades, l’hem d’agafar 
amb prevencions. Però també hem escoltat algun dels ponents –i crec que avui hem 
pogut entendre les paraules d’algun dels compareixents– que en aquest procés hem 
estat derrotats. I, si més no des del punt de vista personal, ho qüestiono fermament.

Avui mateix tenim al diari El Punt Avui una entrevista al senyor García-Marga-
llo. El senyor García-Margallo diu que l’exvicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz 
de Santamaría, va imposar l’estratègia de les togues, i que és evident que l’estratè-
gia de les togues ha fallat. Per què ha fallat? Perquè de la mateixa manera que el 155 
no va alterar les majories parlamentàries ni va impedir que es pogués configurar un 
govern independentista, doncs, les togues no han impedit que hi hagi un sentiment 
democràtic que imperi en la nostra societat, que comporta que gairebé el 80 per cent 
dels ciutadans de Catalunya vulguin resoldre aquesta qüestió mitjançant un referèn-
dum, i que vulguem que es pugui promoure, per les formacions independentistes, 
una solució política que permeti aquest dret a l’autodeterminació.

Jo sé que vostè és una treballadora incansable i que aquest exili no ha de per-
metre que no pugui treballar pel nostre projecte col·lectiu. I estic convençut de que 
vostè ha teixit una xarxa de relacions, perquè precisament resideix en un indret, en 
aquest cas a Ginebra, on té una seu l’Organització de les Nacions Unides, tenen re-
presentació molts ens, organitzacions, ONGs que es dediquen a l’àmbit dels drets 
humans, i que, per tant, des d’aquesta vessant és factible que vostè segueixi treba-
llant pel nostre projecte.

El catedràtic Enoch Albertí ens va dir que hi havien tres mitjans de resolució 
dels conflictes: la imposició, la judicialització –com ell deia, cap d’aquestes dos ei-
nes havien servit per resoldre aquest conflicte– i que la tercera era la del diàleg, no? 
Partint des d’aquesta premissa, i amb totes les prevencions que sempre hem mostrat 
respecte d’aquest incipient diàleg que es pretén obrir amb aquest acord d’investidura 
amb el Govern espanyol, home, jo voldria saber, des de la seva visió i la interlocu-
ció que té amb totes aquestes entitats a Ginebra, doncs, què suposa o què suposaria 
avui, què pot arribar a suposar que existeixi una taula de negociació bilateral entre 
governs, en aquest cas el Govern de l’Estat espanyol i el de la Generalitat, i què su-
posa, també, que existeixi un reconeixement explícit de l’existència d’un conflicte 
polític i la necessitat d’abordar-lo des de la negociació. Voldria que vostè ens donés 
la seva visió de què pot servir, o si no serveix de res, doncs, aquest primer acord. 

I també voldria, per acabar –ja sé que estic esgotant la seva paciència, president–, 
voldria saber quina és la seva visió o opinió o quin caliu ha comportat, doncs, a Gi-
nebra, a la seu de les Nacions Unides, aquestes 275 recomanacions que l’Organitza-
ció de les Nacions Unides, doncs, ha fet a Espanya per millorar en l’àmbit de drets 
humans, i, entre altres països, doncs, Bèlgica, Alemanya i Suïssa, i precisament que 
són coneixedors en aquest cas de la praxi judicial del nostre país, en la persecució 
dels drets humans, no? De la mateixa manera, quina opinió suscita que no es com-
pleixi la recomanació del Grup de Treball de Detencions Arbitràries de l’ONU. 

Bé, nosaltres ens conjurem –personalment, ho faig, i sé que ho farem tots els 
grups parlamentaris, en aquest cas jo mateix i la meva companya Gemma Espigares, 
que som qui hem treballat en aquesta comissió–: li volem traslladar, en nom de tot 
el nostre grup, tot el respecte, l’admiració i l’estima per la seva tasca. Sap que estem 
amb vostè i ho estarem sempre. I, com bé va dir a RAC1, vostè enyora molt el Me-
diterrani, espero que molt aviat pugui gaudir-lo com tots nosaltres.

Moltes gràcies. 
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El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat 
Francesc de Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, president. Gràcies, senyora Rovira, per atendre la petició d’aques-
ta comissió, gràcies per les vostres paraules. Un dels efectes col·laterals d’aquesta 
comissió, que no l’esperàvem, és entendre la dimensió dels parlamentaris que vau 
fer possible també l’U d’Octubre i tota aquella època anterior. La veritat, és una cura 
d’humilitat i ens empetiteix una mica, els diputats que hi som ara. Però, en tot cas, 
reconeix molt la vostra dimensió política. Això, aquestes dues setmanes, doncs, ho 
hem pogut constatar. 

Recordo que al cap de poc d’arribar a Suïssa vau concedir una entrevista a Le 
Temps i explicàveu el clima de llibertat i de pau que havíeu trobat aquí a Ginebra. 
I deia, a banda que afirmàveu que si us haguéssiu quedat teníeu la seguretat de que 
seríeu a la presó, acabàveu fent una afirmació, que em va quedar una mica gravada, 
que dèieu: «A Catalunya em perseguia la policia i sentia que no em podia expres-
sar lliurement, que vivia en una presó interior.» En tot cas, constatar avui que sou 
una altra victòria de l’exili, perquè sentir-vos parlar..., aquesta llibertat l’heu recu-
perat absolutament. La forma com us expresseu i la determinació que presenteu, 
doncs, demostra que vau derrotar aquesta presó interior i aquesta incapacitat d’ex-
pressar-vos lliurement que sentíeu quan éreu aquí. 

També en aquells mesos el president Torra es preguntava –me’n recordo que va 
ser en una reunió del grup parlamentari– quanta democràcia estava disposat a sa-
crificar l’Estat per evitar l’exercici del dret a l’autodeterminació de Catalunya, per 
lluitar contra la independència de Catalunya. I és evident que en sabem la resposta 
cada dia més, en una repressió que no s’atura. 

Però, tractant-se d’aquesta comissió, a nosaltres, tot i que ja ho heu esmentat de 
forma tangencial, en una entrevista a RAC1 el novembre del 2011 us vàreu referir 
directament a les informacions que teníeu respecte a l’altíssim grau de violència que 
l’Estat estava disposat a utilitzar, que avui us heu refermat en aquesta qüestió.

Entenem que el major exercici d’aprofundiment democràtic que ha tingut lloc a 
l’Europa contemporània va ser el referèndum de l’U d’Octubre i que ha deixat en 
evidència –ho explicàveu molt bé– els dèbils fonaments democràtics de l’Estat espa-
nyol, que no només va ser incapaç de posar fi al franquisme amb la mort del dicta-
dor, sinó que a través del règim del 78 van anar creant les condicions per perpetuar 
un sistema d’estat, un aparell d’estat amb unes mancances democràtiques tan grans 
que l’independentisme l’U d’Octubre va deixar absolutament en evidència, no només 
al si de l’Estat, sinó també a nivell internacional. 

Precisament ara que teniu una posició privilegiada a Ginebra, on ja ens hem reu-
nit algunes vegades, per cert, per conèixer la magnífica tasca que esteu fent; una ciu-
tat coneguda per acollir una de les seus de Nacions Unides i nombrosos organismes 
internacionals dedicats al coneixement, reconeixement i promoció dels drets humans 
en la seva dimensió individual i col·lectiva... I per això voldríem conèixer el vostre 
parer, perquè més enllà de la visió endògena del que va significar l’aplicació il·legal 
dels 155, hi ha una visió exògena que ens interessa molt, que és la que ha de rebre la 
comunitat internacional i que es refereix a la conculcació dels drets civils i polítics 
que no només van patir el Govern i els membres d’aquell parlament, com és el vostre 
cas, sinó que va conculcar al conjunt de drets de la ciutadania de Catalunya, que va 
veure com es vulneraven els seus drets i com quedaven disminuïdes les seves possi-
bilitats de desenvolupament personal a curt, mitjà i llarg termini. 

En aquesta comissió ens hem esforçat a explicar i quantificar aquesta conculca-
ció de drets que vam patir, hi insistim, el conjunt de la societat catalana; no va fer 
distinció entre independentistes i no independentistes. I, en tot cas, aquí en la nostra 
primera interpel·lació ens agradaria saber quina considereu que és la millor via per 
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explicar a l’exterior el cost, no en termes econòmics, sinó en termes polítics i demo-
cràtics de l’aplicació del 155. 

En segon lloc, si ens ho permeteu, sí que us volíem fer una pregunta concreta. Es 
va comentar aquells dies d’octubre del 2017 i a posteriori, des de la part espanyola, 
que si hi havia voluntat de diàleg i que amb un avançament electoral s’hauria evitat 
l’aplicació dels 155. El mateix expresident Rajoy i el mateix actual president Sánchez 
han desmentit aquest extrem en les seves..., curiosament en les memòries que tots 
dos han escrit i, a més, amb les informacions que teníem d’un que, sent a l’oposició, 
es va oferir i va dir: «Mariano, para lo que necesites.» Per tant, efectivament, si les 
persones que estàveu al capdavant teníeu la sensació que el 155, en qualsevol cas, 
hauria estat inevitable. 

Acabem com hem començat, reiterant el nostre profund agraïment per la feina 
que vàreu fer abans de l’U d’Octubre, per la feina que heu fet després i, sobretot, per 
haver mantingut i expressat el seu desig d’independència a partir d’una unitat d’acció 
que mai heu deixat de reivindicar. Ens trobareu en aquest consens bàsic de princi-
pis democràtics essencials. Ens trobareu en la defensa de les institucions, que és el 
darrer baluard de la democràcia: la presidència, el Parlament, les decisions del Ple. 
Aquí ens hi trobarem sempre i estic segur que amb això farem front comú. 

Finalment, amb la qüestió del «som prous o no som prous», nosaltres sempre hem 
defensat que, fins on sabem, sempre som prous, sempre hem estat suficients. No com-
prenem els relats d’aquells que segrestant urnes o impedint referèndums segueixen 
dient que no som prous. En tot cas, estem oberts a comptar-nos sempre que calgui. 

Gràcies. 

El president

Gràcies, diputat Dalmases. Per contestar una mica les preguntes teniu la parau-
la, tot i que aquí al Parlament estem en aquests moments en comissions de pressu-
post i tenim l’horari –diguem-ne– una mica acotat. Sense dir-vos..., contesteu el que 
considereu que heu de contestar, però penseu que tenim l’horari, diguem-ne, molt 
acotat, per tant, doncs...

Marta Rovira i Vergés 

Intentaré ser breu, aleshores, intentant respectar la tasca dels diputats i diputades 
d’aquesta cambra. 

En primer terme, ha parlat el diputat Parés, dels comuns. Evidentment que ens 
trobarem per Vic, no en tinc cap dubte i serà un plaer també compartir els reptes 
polítics, la diagnosi, com hem fet avui, a distància i que estic convençuda que troba-
rem molts punts de trobada per poder treballar i per poder avançar. No en tinc cap 
dubte, que ens trobarem per Vic alguna estona i aprofundirem en la nostra relació.

Jo crec que concretament m’ha traslladat una pregunta i és si podíem haver fet 
les coses d’una altra manera. Miri, les vam fer com les vam fer i pràcticament to-
tes les podríem justificar. Totes tenen un perquè les vam fer en aquell moment, en 
aquell context i en aquella situació. Soc una persona que quan m’agrada repassar i 
criticar els esdeveniments del passat, ho faig amb voluntat de construir en un futur, 
lliçons apreses; he parlat de moltes lliçons apreses de molts aprenentatges. I així 
és com m’agrada enfocar-ho. També és veritat que trobo a faltar i que m’agradaria 
compartir, doncs, la possibilitat de fer una anàlisi i autocrítica amb la majoria d’ac-
tors que érem allà, però la repressió també ens ho ha fet bastant impossible. 

Aquí un dels principals problemes que hem tingut, que segurament ha necessitat 
molta comprensió i molt de temps, ha estat que després de l’actuació de l’Estat espa-
nyol, de l’aplicació del 155 de la repressió, tot ha estat molt impossible i la repressió 
ens ha dificultat, no?, la relació entre nosaltres, la comunicació, els debats, l’anàlisi 
i, finalment, l’autocrítica i les lliçons apreses.

Però, jo crec que, en fi, seria un bon exercici poder contestar plegats aquesta 
pregunta que vostè posava sobre la taula. Amb la resposta, jo el que no faré serà 
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alimentar la via de la repressió. Vam fer el que vam poder en un moment molt de-
terminat. Crec que la gent és molt conscient i cada vegada ho és més de en quina 
situació estàvem i vam intentar prendre les millors de les decisions. 

Vostè apel·lava a l’esperança, quan parlava d’aquest nou context que s’està obrint 
a nivell polític, suposo que en referència a l’acord per conformar el Govern espanyol, 
de la Mesa, no?, que reconeix el conflicte polític i que obre la via del diàleg. Està bé 
que algú li vegi esperança, però també li he de dir que la meva posició al respecte és 
d’escepticisme. I també ho he dit en la meva intervenció: jo no puc esperar que un go-
vern espanyol, en bona part per la seva part majoritària, per part del PSOE, que fins 
fa molt poques setmanes estava fent una campanya electoral, presentant les seves pro-
postes deixant-se emportar bastant –diguéssim– per la dreta i per l’extrema dreta, per 
un nou 155, que si permanent que si..., que, de cop i volta, jo pugui confiar que això 
ha canviat no m’ho puc creure, no veig que estigui canviant en bona part, que s’estigui 
desbrossant el camí per anar cap a aquest diàleg. 

No obstant això, també ho he dit, nosaltres no serem mai un obstacle al dià-
leg, i, com que ens sabem lleials a les nostres conviccions, l’afrontem amb valentia, 
l’afrontem liderant-lo, l’afrontem i l’assumim, i hi volem anar i volem parlar i volem 
debatre, i hem intentat posar les garanties imprescindibles –moltes no depenen de 
nosaltres, aquestes garanties– de que aquest diàleg es pugui començar a produir, però 
l’encarem amb escepticisme. Escepticisme també respecte al PSOE, amb relació a al-
tres èpoques de la història política del nostre país, no? El fracàs estatutari..., en bona 
part, aquí també hi ha molts responsables. Però bé, escoltin, tenim la via oberta, l’en-
carem amb escepticisme i hi anem amb el cap ben alt i hissant la bandera del diàleg, 
que és, crec, com ho hem de fer.

Vostè s’ha referit a la unitat d’una manera que, almenys jo, no m’hi sento repre-
sentada. La unitat, ja ho he dit, per nosaltres no és uniformitat; la unitat no pot ser 
mai excloent. Jo he parlat de consens i he parlat de grans consensos, i l’independen-
tisme necessita consens per avançar. I em sembla que és una qüestió que és indis-
cutible: o consensuem i avancem, o no consensuem i estarem bastant immersos en 
aquest debat intern que no s’acaba mai. 

Però per mi els grans consensos no són excloents, és a dir, nosaltres –com molt 
bé diu l’Oriol Junqueras manta vegada– ho farem tot alhora i ho farem tot. Aprofi-
tarem el petit marge de maniobra que tenim des de les nostres institucions democrà-
tiques, des dels nostres instruments, que en aquest moment ja tenim sobre la taula, 
que per nosaltres és un petit marge de maniobra, que ens agradaria tenir-lo molt més 
gran per ajudar la nostra gent, per millorar la vida de la ciutadania, per avançar, 
per generar progrés social, prosperitat, futur, oportunitats... Clar que aprofitarem, i 
en aquest petit marge de maniobra que tenim, amb aquestes institucions que ens do-
nen aquest petit marge de maniobra, doncs, intentarem avançar. I ho intentarem fer 
amb tota aquella gent, amb totes aquelles organitzacions polítiques que tinguin ganes 
d’avançar, i avançar cap a objectius molt clars i molt determinats, que crec que, en 
part, alguns els compartim. 

Per tant, a nosaltres sempre ens hi trobarà aquí, i per nosaltres aquest consens, 
que ens ha de permetre avançar, que ens ha de permetre construir, que no serà mai 
excloent: mai, mai, mai; absolutament mai.

Per això hem defensat l’aprovació d’uns pressupostos. Que són els pressupostos que 
es mereix l’esforç fiscal que fa la ciutadania d’aquest país? Doncs no, i ja ho sabem, 
que no, però és un instrument, i és un instrument que ens ha de permetre treballar per 
la ciutadania. Potser no tornem a tenir uns pressupostos expansius durant uns anys, 
no?, amb les notícies que tenim sobre la taula de si torna a venir una altra recessió 
o no. Aprofitem aquest instrument per avançar. No és tot el que hauríem de avançar; 
segurament, no és el que es mereix la ciutadania avançar. Escolti’m, treballem-ho. Per 
tant, tot alhora, com sempre diu l’Oriol Junqueras; aprofitem el marge de maniobra 
que tenim al mateix temps que anem construint aquest camí cap a la independència, 
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perquè és el nostre projecte, perquè creiem que no hi ha alternativa. I en això nosaltres 
també tenim l’esperança, algun dia, de poder-los convèncer.

I vostè ha dit: «Està esgotat el règim del 78.» Però no només està esgotat per 
l’aplicació de l’article 155, que és objecte d’estudi d’aquesta comissió d’investigació, 
sinó és que està esgotat per tantíssimes altres coses, i no només –com vostè també 
s’ha referit abans a la intervenció amb el president Puigdemont– està esgotat perquè 
té un delicte de sedició absolutament caduc i que no és compatible amb la defensa i 
la promoció dels drets humans; està caducat perquè té la Llei mordassa i més de vint 
i escaig mil expedients que censuren clarament els drets d’opinió i llibertat d’expres-
sió; està caducat perquè té una reforma del Tribunal Constitucional que el converteix 
en un òrgan sancionador; està caducat perquè en el Codi penal els delictes sexuals no 
estan a l’alçada de la realitat social que pateixen les dones al nostre país; està caducat 
perquè... És que podríem fer una llista enorme, però per nosaltres ja no és un projecte 
la reforma d’aquelles lleis orgàniques i de la Constitució espanyola que democratitzi 
l’Estat espanyol. És que ho hem intentat tantes vegades, conviure amb el nostre pro-
jecte dins l’Estat espanyol, que se’ns ha fet impossible.

Per tant, l’esgotament del pacte constitucional per nosaltres també aporta l’esgo-
tament d’aquest encaix polític, social a l’Estat espanyol. Per això nosaltres som in-
dependentistes, per això creiem que la millor manera, fins i tot, de contribuir a que 
l’Estat espanyol es democratitzi solidàriament és optar per construir una República 
catalana. Però si no ens trobem en aquesta part del camí, ens respectarem, perquè 
som demòcrates, que cadascú defensi les seves opcions polítiques, perquè em sem-
bla que aquesta part també l’acabem defensant.

El senyor Riera, de la CUP –a veure si trobo les anotacions– m’ha dit que com-
partia en bona part l’exposició; m’ha dit que això diferia, o que la meva exposició 
havia diferit en part d’alguns debats que s’estan tenint a Catalunya, a l’«intern», que 
diem nosaltres, els que estem fora de «la Catalunya interna», no?, en algun moment. 
Jo li he de dir que, quan m’expresso, m’expresso com a secretària general també 
d’Esquerra Republicana, no m’expresso com una cosa escindida o diferent. Per tant, 
quan m’expresso aquí, m’expresso... I des d’Esquerra intentem sortir consensuats, i 
consensuats, i com un sol home, o com una sola dona, molt millor. 

I, per tant, no ho sé... Nosaltres intentem ser coherents en la presa de totes les 
nostres decisions i –també ho he dit durant la meva explicació– crec que l’indepen-
dentisme, quan té un repte, senzillament, quan té un embat, el que ha de fer seure 
i parlar, i estic convençuda que l’àmbit de consens és molt més proper del que ens 
sembla.

Quan jo feia aquestes reflexions, a la primera que em criticava era a mi mateixa. 
Jo també em faig autocrítica, jo també em retrec que, segurament, hi podia haver 
fet molt més del que he fet aquests últims mesos; només faltaria! Jo no estic exclosa 
d’aquesta autocrítica. De fet, intento sortir havent fet autocrítica i soc molt exigent 
amb mi mateixa, i és imprescindible per poder demanar un esforç a la resta de com-
panys i companyes. Per tant, soc la primera que entomo aquesta autocrítica, crec que 
hem de millorar en l’anàlisi, en els diagnòstics, i hem de millorar també en la presa 
de decisions i en la generació de consens. I que, quan m’expresso, m’expresso com 
a Esquerra Republicana, perquè tinc gràcies que el meu partit em deixa continuar 
exercint els meus drets civils i polítics i que se’m va elegir el passat desembre, tam-
bé, per continuar exercint aquesta funció al capdavant.

«Diàleg», em deia el senyor Riera. Ja ho he dit una mica abans. Nosaltres ento-
mem aquest diàleg perquè creiem que l’hem d’entomar, perquè creiem que el diàleg 
ens venia, perquè creiem que era millor condicionar-lo nosaltres mateixos, aquest di-
àleg. Tenim un Govern espanyol progressista dient a Europa i a nivell internacional i 
a nivell intern que ells apostaven pel diàleg; doncs, som-hi! Que ens fa por dialogar? 
Gens ni mica. De fet, és el nostre ADN: entomar el diàleg, agafar-lo per bandera i 
condicionar-lo. A què? A l’existència d’un conflicte polític, perquè no podem entomar 
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cap altre diàleg o negociació que no reconegui l’existència d’aquest conflicte polític, 
i és la primera vegada que es reconeix. 

Que no vol dir que s’hagi resolt res; no, no, no: estem en una fase absolutament 
inicial. Ja veurem si es converteix en una via en què les dues parts juguen a un tàc-
tic, ja veurem si és estratègica, tant de bo; ja veurem si podem assumir una resolució 
del conflicte... Ja ho veurem. Però, d’entrada, és una bandera que l’independentisme 
crec que ha d’hissar amb la mà ben alta i que l’ha de condicionar a com entenem la 
situació política. I la situació política l’entenem conflictual, existeix un conflicte po-
lític i, per tant, el diàleg el volem per resoldre aquest conflicte polític. Per res més. 
No volem parlar de res més, de moment, només de com encarem i de com enfoquem 
les variables que defineixen un conflicte polític. 

Escolti, miri, jo no espero que faci res, el PSOE o Podemos, el Govern espanyol, 
quan aparegui a la taula de negociació. Que facin el paper que hagin de fer, i després 
nosaltres ja decidirem quin paper assumim, quin rol tenim en aquesta mesa del dià-
leg. Per tant, jo no aspiro ni que abandonin la via de la repressió –de fet, esperar-ho 
seria d’una ingenuïtat bastant gran políticament–; no espero que abandonin les seves 
fortaleses, i en bona part la via de la repressió ells la utilitzaran com una fortalesa. 
Vostè entenc que ha posat el nom d’una arma sobre la taula. Sí, clar, però és que és 
tal com faran el diàleg. I nosaltres, que acceptaríem que per anar al diàleg ens dema-
nessin que renunciéssim a les nostres fortaleses? No. És inacceptable, aquesta condi-
ció. De fet, nosaltres anem a entomar el diàleg pràcticament en una situació que no 
és d’igualtat de condicions, no? Però hi anem igualment, perquè ens sentim forts, i 
perquè sabem quines són les nostres fortaleses, que, algunes d’elles, les hem de tre-
ballar, però nosaltres no acceptarem que ningú ens condicioni la seguda en aquesta 
mesa que tingui relació amb les fortaleses que té el moviment independentista o que 
pot representar el Govern de Catalunya. No. 

Per tant, escolti, que el Govern espanyol encari el diàleg mantenint les seves for-
taleses. Després ja veurem on arribem, però crec que el que tenim avui és una mesa 
que reconeix el conflicte polític, una mesa que ens reconeix per primera vegada com 
a part en aquest conflicte, perquè fins ara érem un conflicte de convivència interna, 
de convivència social a Catalunya. A Catalunya hi havia un conflicte intern, a la ma-
teixa Catalunya. No, no, no, no. Hi ha conflicte entre l’Estat espanyol i Catalunya, 
és un conflicte polític i Catalunya n’és una part, per primera vegada. I això està cla-
rament reconegut, per tant...

El que sí que crec que hem de fer i que ha de fer l’independentisme és aparèixer 
en aquesta taula del diàleg havent parlat moltíssim i havent consensuat moltíssim i 
havent aprofundit. Estem tots d’acord en quines són les nostres fites: amnistia, i auto-
determinació. Però hem de consensuar l’estratègia, els objectius d’aquesta mesa de 
diàleg, el que farem en funció de quines condicions es donin. I això requereix molt 
de treball. Per tant, no ho sé, només animo a acceptar el repte i a treballar-lo entre 
nosaltres. 

I després em posava dues preguntes: si l’article 155 està internalitzat i com supe-
rar l’autocensura que hi pot haver a Catalunya, a la Catalunya interior. Doncs, miri, 
escolti’m, parlant-ne, cooperant en lloc de competir, perquè si resulta que l’article 155 
ens està produint uns efectes negatius entre nosaltres, com més evidents els fem, com 
més grans els fem, doncs, pitjor. I crec que estem instal·lats en aquesta dinàmica, que 
quan tenim un embat, quan tenim una nova aplicació de l’article 155, tingui la cara 
que tingui, el que fem senzillament és no parlar-ne, no cooperar i no intentar com-
partir diagnòstic i veure què es pot fer, no intentar guanyar temps –això ja seria tot 
un èxit–, no?, i venim d’unes setmanes que això és més evident que mai. 

Per tant, primer parlem-ne. Fem un diagnòstic d’on som i cap on anem. Mirem 
si tenim punts de consens. I, si no els tinguéssim, doncs, acordem el dissens. Ho ha-
víem fet en altres ocasions. Sense idealitzar el que havíem tingut, però ho havíem 
fet en altres ocasions. Mentre no fem això crec que parlar d’autocensura i parlar de 
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competència entre nosaltres i assenyalar-nos mútuament és fer el joc i és fer la via a 
la repressió. Som portadors d’aquesta mateixa repressió. Em sap greu. 

Per tant, jo primer poso per davant l’esforç que crec que hem de fer entre tots, i 
m’hi sumo, jo la primera, a intentar tenir un espai d’entesa, un espai on poder parlar, 
un espai on no ens considerem adversaris polítics, un espai on poder escoltar les nos-
tres propostes, les nostres opinions les nostres anàlisis, diagnòstics, etcètera. 

I després em preguntava com podem, dins del sistema de Nacions Unides, trobar 
escletxes, explicar la nostra posició, aconseguir complicitats i suport. Entenc que em 
demana això. És una resposta que si jo ara la donés en públic, diguéssim, em carre-
garia en bona part la feina que hem intentat fer des de fa pràcticament un any i mig, 
però, no ho sé, li resumiré de forma genèrica. És a dir, escolti, miri, quan s’està en 
un àmbit on es respecten els drets humans i la democràcia, que això és el mínim, di-
guem-ne, no hi ha ningú que et negui una reunió o que et negui escoltar-te, i no hi han 
rangs, en política, que valguin això. I, per tant, se’ns obren moltes portes i ens hem 
d’explicar moltíssim. 

I ara, a més a més, que deixem de ser un conflicte intern i que passem a ser part 
en un conflicte que s’ha internacionalitzat claríssimament, perquè ens hem recone-
gut com a part, ens han reconegut com a part –el Govern espanyol el que fa és reco-
nèixer el conflicte polític i reconèixer que aquí hi ha dues parts–, ho hem d’aprofitar, 
perquè tornem a fer un salt qualitatiu a nivell internacional. 

Allà on l’Estat espanyol prengui la paraula, nosaltres com a part també la podem 
prendre. I aquestes oportunitats, que això enllaço amb la reflexió que em feia i pregun-
ta que em feia el senyor Orobitg, d’Esquerra Republicana, aquestes oportunitats són 
les que estem començant a detectar, són les que estem començant a promoure i són les 
que estem començant a aprofitar. Per primera vegada, hem deixat de ser un conflicte 
intern. L’Estat espanyol, mentre no reconeixia que aquí hi havia un conflicte polític 
entre dues parts forçosament només ens visualitzava i intentava que només fóssim un 
marc de conflicte intern.

Hem deixat de ser-ho. Tenim un Govern espanyol que reconeix que hi ha un 
conflicte entre dues parts i nosaltres en som una, de les parts reconegudes del con-
flicte. Per tant, si ells tenen dret de paraula, dret de defensa, dret d’explicar la situa-
ció, nosaltres també el tenim. És al revés de moltes vegades com s’està interpretant 
la mesa de resolució del conflicte polític, la mesa que reconeix el conflicte polític. 
 Perquè ens les fem, aquestes coses. O sigui, qui tingui dubtes que surti i que expliqui 
que l’Estat espanyol ha reconegut que existeix un conflicte polític. Això és la prime-
ra vegada que passa, que hem deixat de ser realment un problema intern de l’Estat 
espanyol, que som una part en el conflicte i que probablement molta gent intueix i 
veu que com que som la part feble, som la part dèbil, som la part que lluitem contra 
tot un estat, som la part que tenim gent a la presó i a l’exili, som la part que tenim 
drets vulnerats, doncs, això desperta una complicitat i unes ganes d’ajudar. I fins aquí 
puc parlar. 

Per tant, aprofitem aquesta oportunitat. És una oportunitat. No és que... Els es-
tats, la forma que tenen de treballar en l’àmbit internacional, no és que quan veuen 
una mesa de negociació del conflicte diuen: «Ah, és que el conflicte ja està resolt.» 
No funciona així l’àrea internacional. Els estats, quan veuen que realment ara sí que 
el Govern espanyol el que està fent és reconèixer l’existència d’un conflicte polític, es 
posen en marxa. 

Per què? Perquè, com vostè deia, no Enoch Albertí, no, tantíssima altra gent, di-
guéssim, igual que ell entenen que la millor manera de resoldre els conflictes polítics 
és amb el diàleg i amb la negociació. I això no significa renúncia; mai el diàleg i la 
negociació han de significar renúncia, tot el contrari. Per tant, aquí estem tenint una 
oportunitat d’internacionalització, una oportunitat per obrir moltes portes per expli-
car-nos. Al revés de com s’està llegint des de molts sectors independentistes, que te-
nir una mesa que reconeix el conflicte polític ja és: «Bé, ja està, ja heu blanquejat el 
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PSOE, el PSOE resulta que ja ha resolt el conflicte polític, el conflicte polític ja està 
resolt, i ara Esquerra Republicana, doncs, ha fet que el conflicte no existeixi.» És exac-
tament al contrari. I per tant, n’hem de ser conscients i crec que n’hem de saber apro-
fitar les oportunitats. 

Enllaçant una mica la seva reflexió sobre l’àmbit internacional, Nacions Unides, 
Ginebra, el que significa i també la que feia el senyor Riera, de la CUP, doncs miri, 
fa res, quinze dies, va haver-hi aquí la Universal Periodic Review, que és una revisió 
en l’àmbit dels drets humans que passen tots els estats que formen part d’aquest club 
d’estats, que és Nacions Unides, en termes de drets humans.

Hi van haver moltes recomanacions, més participació que mai, més informes que 
mai de la societat civil organitzada, les ONGs, demanant a Nacions Unides que ac-
ceptés les recomanacions perquè l’Estat espanyol estava vulnerant d’una forma molt 
massiva i en molts àmbits sectorials, no només per la causa catalana, en molts àm-
bits sectorials, molts drets humans. I per tant, hi va haver moltes recomanacions de 
molts estats, com mai hi havia hagut. Són àmbits de treball i són les nostres lligues, 
també. Perquè al final, el dret a l’autodeterminació no deixa de ser, també, un dret 
col·lectiu dels pobles que entra a formar part, diguéssim, de la promoció i de la pre-
servació dels drets humans.

Hem de seguir treballant en aquest sentit, moltíssim, més que mai. Estem en una 
posició més privilegiada que mai a nivell internacional, però la feina que ens queda 
per fer és moltíssima. I com més coordinadament la puguem fer, entre tots plegats, 
més forts som. Sobretot, quan sortim a l’exterior, amb un mateix relat i explicant exac-
tament què és el que està passant.

Per últim, la intervenció que es referia al diputat de Junts per Catalunya, el senyor 
Dalmases, feia unes reflexions inicials sobre diverses entrevistes i diverses declaraci-
ons que no sé massa on ens portaven, però el senyor Dalmases em coneix molt bé i a 
ell potser no caldria que li expliqués, però tot el que jo vaig fer, abans de fer qualse-
vol altra declaració, respon a les meves conviccions. I les meves conviccions en cap 
moment s’han mogut un mil·límetre, i menys com a conseqüència de la repressió; no-
més faltaria –només faltaria. I les meves conviccions, estan per damunt de l’organit-
zació política a la qual jo tinc l’honor de representar, però també estan per damunt i 
hi han hagut d’estar per damunt, en molts moments, fins i tot de la meva pròpia vida 
o de la meva pròpia família. Imagini’s quines conviccions. 

I ha de ser així, no pot ser d’una altra manera. Hem de continuar lluitant, ara més 
que mai. No pot guanyar la repressió. Ho hem de donar tot i encara tenim molt per 
donar. Hi ha molta gent, moltíssima, molts ciutadans de Catalunya, que ens fan ar-
ribar molts missatges, que són molt bonics i que els agraïm amb el cor a la mà. Són 
missatges d’agraïment, pel que vam fer; missatges d’agraïment de gent que ens dona 
les gràcies pel que vam fer, per ser-hi; missatges de gent que ens demana disculpes; 
ens sap molt greu, vau fer això perquè us ho vam demanar i ara mira on us ha portat 
tot..., són molt bonics i els agraeixo molt, però el que vull dir a la ciutadania d’aquest 
país que en algun moment ens va fer confiança als partits que apostem per la repúbli-
ca catalana, per la independència com a mitjà per viure millor o per construir un país, 
jo el que els vull dir, el missatge és molt clar: ho vaig fer per les meves conviccions, 
perquè crec que la millor manera de treballar pel nostre futur, pel progrés social, pels 
nostres fills, perquè se’n pugui sortir millor qualsevol ciutadà que visqui a Catalunya, 
vingui d’on vingui, parli el que parli, tingui els orígens que tingui, és continuar transi-
tant per aquest camí i assolint l’objectiu final. 

I per tant, gràcies pels missatges, però sobretot ho vaig fer per les meves convic-
cions, que segueixen intactes i hi seguiran essent, en la posició que estigui. I és així, 
no pot ser d’una altra manera.

Em feia dues preguntes: una és, quina és la millor via per poder explicar el cost 
del 155 en àmbit internacional? Crec que aquí hi ha moltes vies per explicar això en 
àmbit internacional. Evidentment, ho hem de fer. Quan ho fem, davant tenim interlo-



DSPC-C 434
4 de febrer de 2020

Sessió 19 de la CIACE 75 

cutors que són estats, que en la mateixa situació que l’Estat espanyol han d’entendre 
que no haguessin actuat de la mateixa manera, per tant, aquesta és una via on hem 
d’explicar els abusos i la clara intervenció il·legal de l’article 155. Però després n’hi 
ha una altra, que a mi em sap greu, que de vegades no sapiguem, tampoc, aprofitar 
l’oportunitat, que és la litigació estratègica a nivell internacional.

Abans ho he dit, també: és a dir, si l’Estat espanyol ens considera o ha construït 
una causa general en contra nostra, nosaltres hauríem de saber respondre de la ma-
teixa manera. La nostra causa ja és col·lectiva, no és una causa individual. Però nosal-
tres hauríem de saber respondre també, posant sobre la taula una forma de defensar 
aquesta causa col·lectiva de forma estratègica. I segurament si haguéssim fet aquesta 
estratègia, si l’haguéssim posat sobre la taula, lluitar contra l’article 155 o la imposi-
ció, la vulneració de tots els drets per part de l’Estat espanyol, claríssimament  hagués 
fet que haguéssim recorregut a instàncies judicials, també, a nivell internacional. I no 
se’ns ha passat el temps ni el termini; som a temps de fer-ho, claríssimament. Per 
tant, penso que aquí tenim molts reptes pendents, que s’han de treballar. Però que 
treballar-los de forma individual ens fa molt petits, que hauríem de sumar esforços i 
els hauríem d’assumir de forma molt col·lectiva.

I, finalment, em feia una pregunta que anava molt relacionada amb l’aplicació del 
155 i amb els fets d’octubre. Miri, jo no tenia informació sobre què pretenia el Go-
vern espanyol, respecte a l’article 155. No la tenia, no tenia accés a aquesta informa-
ció. Per tant, desconeixia bastant la voluntat; tenia la informació general que hi havia. 
I tenia la informació quan aquesta informació se’ns posava a disposició. Evidentment, 
jo no formava part del Govern, jo era portaveu en aquell moment, de la coalició de 
Junts per Sí, no? Ara bé, sí que hi havia un missatge que arribava molt clar, que abans 
també l’ha dit el president Puigdemont. I era un missatge claríssim, que ens arribava 
per totes bandes i que la nit del 25 d’octubre, aquest missatge té un portador i té cara 
i ulls i és molt clar.

I té una sentència, que és: feu el que feu, us arrasaran. Punt. I això, entronca amb 
els objectius que hem contemplat abans. I els objectius són: bé, ha arribat la repres-
sió, més dura que mai, més descarnada que mai, amb uns objectius molt clars, cla-
ríssims, que són: generar la divisió interna entre nosaltres; intentar que no tinguem la 
majoria política, intentar que no hi pugui haver, no?, divisió interna, que no hi pugui 
haver comunicació, que no ens entenguem, que no puguem reconstruir espais d’ente-
sa i confiança. I jo, el que em pregunto, cada dia, és: si realment compartim i sabem 
que aquests són els objectius claríssims de la repressió, i sabem quin és l’adversari 
polític que està atiant i alimentant això, què fem? Què caray fem, que no ens posem 
d’acord a l’hora de combatre-la?

I aquí, em sento la principal responsable. No vull defugir de les meves responsa-
bilitats, tampoc, gens ni mica, però tampoc tiraré la tovallola. I, per tant, intentaré 
treballar en la línia que he exposat. 

Crec que ho he contestat tot, en tot cas, si hi ha algun portaveu que vulgui repre-
guntar, estic a la seva disposició.

El president

Crec que no. Moltes gràcies, Marta, per les teves respostes a totes les preguntes. 
De fet, ens estan esperant ja, perquè hi ha una altra comissió, doncs, en aquesta sala 
ara mateix esperant fora. Però crec que ha valgut la pena sentir-te, escoltar la teva 
compareixença. Ha estat de gran utilitat per a la comissió.

Crec que cal posar-la en valor, la teva determinació, la teva mirada fresca i de ri-
gor jurídic i també polític. Crec que serà una aportació interessant, doncs, per als tre-
balls de la comissió. Tota la solidaritat d’aquesta..., i em permeto com a president de 
la Mesa, atès que una part, diguem-ne, important, de l’hemicicle no és present, doncs, 
poder saltar-me una mica la neutralitat del que correspondria a la presidència d’una 
mesa i dir que tota la solidaritat a tots els que esteu encausats i patint la repressió, tot 
el compromís, també, per part nostra, perquè s’imposi al final la justícia. Aquesta jus-
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tícia que esteu batallant i que esteu buscant a nivell internacional, que finalment s’im-
posi a l’Estat espanyol.

Acabo reiterant el meu agraïment com a president d’aquesta Mesa i d’aquesta co-
missió, per la teva compareixença.

Moltes gràcies.

Marta Rovira i Vergés

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.) 

El president

I tanquem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de quatre de la tarda i dos minuts.
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