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Sessió 18 de la CIACE

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

ció Espanyola a Catalunya (CIACE) s’obre a les nou del matí i tres minuts. Presideix Antoni 

Morral i Berenguer, acompanyat del vicepresident, Lucas Silvano Ferro Solé; de la secretà-

ria, Gemma Espigares Tribó, i del secretari en funcions Jordi Orobitg i Solé. Assisteixen la 

Mesa els lletrats Mercè Arderiu i Usart, Ferran Domínguez Garcia, Clara Marsan Raventós 

i Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Carlos Carrizosa Torres i Lorena Roldán Suárez, pel G. P. de 

Ciutadans; 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 

i Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió l’exvicepresident del Govern Oriol Junqueras i Vies, acom-

panyat del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès i Garcia; 

l’exconseller de la Presidència Jordi Turull i Negre, acompanyat de la consellera de la Presi-

dència, Meritxell Budó Pla; l’exconseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transpa-

rència Raül Romeva i Rueda, acompanyat del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucio-

nals i Transparència, Alfred Bosch i Pasqual; l’exconseller d’Interior Joaquim Forn i Chiariello, 

acompanyat del conseller d’Interior, Miquel Buch i Moya; l’exconseller de Territori i Sostenibi-

litat Josep Rull i Andreu, acompanyat del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i 

Valera, i de la consellera d’Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón i Feixas, i l’exconse-

llera de Treball, Afers Socials i Famílies Dolors Bassa i Coll, acompanyada del conseller Treball, 

Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani Lesfar.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’Oriol Junqueras i Vies, exvicepresident del Govern, en qualitat de 

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

ció Espanyola a Catalunya (tram. 365-00016/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 

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

2. Compareixença de Jordi Turull i Negre, exconseller de la Presidència, en qualitat de 

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

ció Espanyola a Catalunya (tram. 365-00024/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació 

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

3. Compareixença de Raül Romeva i Rueda, exconseller d’Afers Exteriors, Relacions 

Institucionals i Transparència, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació so-

bre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya (tram. 365-00017/12). 

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

talunya. Compareixença.

4. Compareixença de Joaquim Forn i Chiariello, exconseller d’Interior, en qualitat de tes-

timoni, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de l’Article 155 de la Constitució 

Espanyola a Catalunya (tram. 365-00026/12). Comissió d’Investigació sobre l’Aplicació de 

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

5. Compareixença de Josep Rull i Andreu, exconseller de Territori i Sostenibilitat, en 

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

la Constitució Espanyola a Catalunya (tram. 365-00025/12). Comissió d’Investigació sobre 

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

6. Compareixença de Dolors Bassa i Coll, exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, 

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

de la Constitució Espanyola a Catalunya (tram. 365-00019/12). Comissió d’Investigació sobre 

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

El president

Bon dia, donem inici a aquesta comissió. En primer lloc, els grups parlamenta-
ris, si tenen alguna substitució a fer, en poden fer referència, si us plau?
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Lorena Roldán Suárez

Sí; president. Nosaltres substituiríem el Nacho Martín Blanco i la Noemí de la 
Calle per mi mateixa i el Carlos Carrizosa.

El president

Molt bé. Alguna altra substitució? (Pausa.) 
Bé, consellers, conselleres, diputats, diputades, senyores, senyors, vicepresident 

del Govern, senyor Oriol Junqueras, a qui l’assisteix el conseller Pere Aragonès, 
molt bon dia. Molt bon dia a tothom.

No resulta fàcil encertar les paraules oportunes en una sessió tan excepcional 
com és aquesta. Excepcional, inèdita i, per què no dir-ho també?, carregada d’emo-
ció per a molts de nosaltres. Això és així per la situació dels compareixents que avui 
passaran per aquesta sala. Una situació carregada d’unes certes contradiccions: ho-
norables consellers que van estar exercint el mandat fins a l’octubre del 2017 i que, 
a la vegada, avui resten presos.

Avui està prevista la sessió en què compareixeran cinc consellers i una conse-
llera. Es farà per ordre de jerarquia, segons la responsabilitat que exercien en el seu 
càrrec de govern en el seu moment. Per tant, la primera compareixença serà per al 
conseller Oriol Junqueras; la següent serà en Jordi Turull; la tercera serà el conse-
ller Raül Romeva; la quarta, el conseller Joaquim Forn. Tenim previst que aquestes 
quatre compareixences es puguin produir durant el transcurs del dematí. Per tant, 
a la tarda compareixeran el conseller Josep Rull i la consellera Dolors Bassa. Tots 
ells assistits per la persona que han assignat, que seran els consellers corresponents 
a l’exercici del Govern en aquesta legislatura.

El desenvolupament de la sessió, segons els acords que hem pres a la Junta, en 
la Mesa de la Comissió, serà com habitualment hem fet en aquestes sessions. Per 
tant, en la primera aportació i intervenció per part del compareixent doncs deixarem 
el temps que cregui oportú per fer una primera exposició sobre el que va suposar 
l’efecte de l’aplicació del 155 en el moment en què estava exercint la seva responsa-
bilitat. De fet, són homes i dona que, en aquells moments, doncs van ser testimonis 
de les amenaces de l’aplicació del 155 i, posteriorment, de la seva execució, que els 
va suposar la destitució dels seus corresponents càrrecs; situació que van patir i que, 
d’alguna manera, pateixen encara.

Per tant, el seu testimoni és important per a les tasques d’aquesta comissió, és 
transcendent, i la seva opinió doncs serà degudament escoltada i considerada en els 
treballs d’aquesta comissió. El desenvolupament de la sessió serà el següent: la pri-
mera intervenció, doncs, el compareixent, amb el temps que li correspongui, com he 
comentat, i després farem, tal com habitualment acostumem a fer en aquesta comis-
sió, una roda d’intervencions, de preguntes per part dels diferents grups parlamentaris 
que són presents a la sala, d’uns cinc minuts.

I posteriorment el compareixent respondrà les preguntes. En el cas de que hi ha-
gués alguna rèplica, donaríem un altre torn d’un màxim de dos minuts. I el compa-
reixent també respondria a la pregunta. Per tant, jo, sense més..., que la meva feina 
correspon, doncs, a mantenir l’ordre i la serietat d’aquesta comissió. Espero que així 
sigui en el seu desenvolupament. Prego als grups parlamentaris que s’atinguin, di-
guem-ne, al que és el compliment dels requeriments d’aquesta Mesa, perquè la ses-
sió la tinguem, doncs, amb la màxima normalitat possible.

I jo, sense més, li passo la paraula al compareixent d’avui, al senyor Oriol Jun-
queras. (Carlos Carrizosa Torres demana per parlar.) Per què em demana la paraula?

Carlos Carrizosa Torres

Sí; señor presidente, con todos los respetos. Creo que, en estas sesiones, primero, 
no se ha dado tiempo límite a los comparecientes. Querría que se estableciese si hay 
un tiempo máximo y si este tiempo máximo es el reglamentario de media hora. Y lue-
go, en segundo lugar, en esta comisión tenemos entendido que siempre se han dado 
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turnos de diez minutos a los diputados que intervengan, y no de cinco. Por lo tanto, 
solicitamos: primero, que se limite el tiempo del compareciente a la media hora, que 
es la reglamentaria; y luego, que los diputados que tengan que intervenir, formular 
preguntas o hacer, en definitiva, sus intervenciones, tengan los diez minutos que se 
han venido concediendo.

El president

De fet, aquesta Mesa té, diguem-ne, l’autoritat per decidir quin és el funcionament 
de la comissió. De fet, sempre ho hem fet així, tal com ho he anunciat jo en aquests 
moments, per tant..., i els compareixents a títol de testimoni estan obligats doncs a 
venir a la comissió. En aquest cas, doncs, amb l’excepcionalitat de la seva situació.

El torn l’hem marcat, i és una decisió que li correspon a la Mesa, de cinc minuts 
com a màxim. I seré generós, però en cap cas m’excediré massa, doncs, d’aquest temps, 
eh? Per tant, atingui’s al temps que tenim assignat per fer les seves preguntes, d’acord? 
Moltes gràcies.

Compareixença d’Oriol Junqueras i Vies, exvicepresident del Govern, 
en qualitat de testimoni

365-00016/12

Doncs ara sí, té la paraula el conseller, vicepresident del Govern legítim, Oriol 
Junqueras.

Oriol Junqueras i Vies (exvicepresident del Govern)

Conselleres, consellers, diputades, diputats, a tots els presents en aquesta sala i a 
tots els que ens segueixen a través dels mitjans, molt bon dia a tothom. Deixeu-me 
començar dient que trobo a faltar alguns dels somriures més estimats, que no estan 
en aquesta sala perquè no hi poden ser, perquè estan a l’exili –la Marta Rovira–; 
alguns perquè estan a la presó –la presidenta Forcadell–; el president Puigdemont, 
també a l’exili, els consellers i conselleres que estan també a l’exili. Per tant, a 
ells també una especial i càlida salutació; a tots ells.

Volia començar amb algun aclariment previ, i és que estic una mica constipat, 
i això explica que la veu potser és una mica afònica. No m’ha canviat la veu, per 
tranquil·litat de tothom, continua sent la mateixa, almenys que jo sàpiga, però sí que 
és una mica afònica, perquè estic constipat i, per tant, me’n disculpo. 

Un altre aclariment previ, perquè m’ha semblat que algun diputat expressava 
patiment per la durada de la meva intervenció. Tinc fama de fer intervencions molt 
llargues. No he perdut aquest costum –vaja, de fet, crec que no n’he perdut cap, de 
bon costum; tampoc aquest. Però molt sovint dic que intentaré ser breu. Avui potser 
fins i tot ho aconsegueixo; si ho aconsegueixo espero que m’atribuïu el mèrit de fer 
l’esforç de ser breu, perquè no en tinc gaire el costum. 

I volia començar explicant-vos que estic molt content, que soc feliç d’estar aquí 
amb vosaltres; de fet, soc feliç gairebé sempre, per tant, no és gens excepcional que 
avui també me’n senti molt, de content. Però estic molt content; estic molt content 
d’estar en seu parlamentària; estic molt content de poder parlar aquí, en la seu del 
Parlament de Catalunya, de poder parlar amb tots vosaltres –amb tots–; amb tots 
vosaltres, sense excepció. Estic molt content perquè estimo el parlamentarisme, per-
què estimo la democràcia, perquè estimo el diàleg i és una oportunitat que no sem-
pre puguem dialogar tant com voldríem, especialment aquells que estem a la presó. 
Però intueixo que vosaltres sí que ho sabreu apreciar. Per tant, estic molt content, 
gairebé com un gínjol, d’estar aquí amb tots vosaltres.

Quan era petit –també és un costum que tenia i que mantinc, eh?: és explicar algu-
na anècdota gairebé de caràcter històric– els meus mestres –tots italians, tots– alguna 
vegada, quan m’explicaven l’assassinat per part del feixisme del diputat, de l’onorevo
le Matteotti, em deien que els demòcrates mai han d’abandonar la seu parlamentària; 
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que mai han de renunciar a parlar en seu parlamentària; que mai han de renunciar a 
tots els seus drets i a totes les seves prerrogatives parlamentàries. I jo, que intentava 
ser un bon alumne –no sempre ho aconseguia, però ho intentava, ser un bon alumne–, 
la lliçó la recordo des de fa molts anys.

Per tant, no s’abandonen mai els parlaments, sempre que es pot, s’hi parla; sem-
pre que es pot, s’hi defensen les posicions de manera educada. Em sembla que això 
ningú m’ho podrà retreure mai, que alguna vegada no hagi estat educat. Per tant, 
sempre que es defensi de manera educada, em sembla que és la nostra obligació, és 
el nostre deure, és gairebé la nostra devoció, poder parlar en seu parlamentària.

Per tant, des d’aquesta felicitat, des d’aquesta alegria de compartir aquesta inter-
venció amb vosaltres, deixeu-me començar dient que, precisament, una de les coses 
de les quals em sento jo més orgullós –de la meva actitud, però també de l’acti-
tud dels meus companys, de molts dels aquí presents– és que, precisament, no hem 
renunciat mai a la voluntat de diàleg. I que aquesta voluntat de diàleg l’hem exercit 
constantment; i ho hem intentat, del dret i del revés; i ho hem intentat amb tota mena 
de propostes. Ho vam intentar molt abans del 2017; i, de fet, aquesta –repetidament, 
eh?, ara no faré tot el reguitzell d’intents, però vostès segur que ho tenen present– 
actitud de diàleg no s’ha trencat, ni tan sols pel fet de que alguns de nosaltres esti-
guem a la presó. 

Nosaltres oferim diàleg a tothom, i estem encantats de poder parlar amb tothom. 
I oferim la possibilitat d’establir taules de negociació a tort i a dret, tantes com cal-
gui, amb tothom que tingui ganes de parlar. Gairebé –si m’ho permeteu– també amb 
aquells que no en tinguin gaires, de ganes de parlar. Però, escolta, potser encara que 
no en tinguin gaires, descobriran que parlar és bo, i que dialogar és bo, i que nego-
ciar és bo.

Per tant, des de la voluntat d’establir diàleg amb tothom. També amb aquells 
–o potser, especialment, amb aquells– que han aplaudit de manera més entusiasta la 
repressió. També amb aquells que han aplaudit de manera més entusiasta la nostra 
presó; també. Perquè, al final, la presó és poc rellevant, comparada amb els interes-
sos i amb les necessitats del conjunt del país. Per tant, és poc rellevant i no condicio-
narem mai cap diàleg al fet de que nosaltres estiguem a la presó. Per tant, el diàleg 
l’oferim a tothom, i és especialment significatiu que l’oferim precisament a aquells 
que, de manera més entusiasta, hi insisteixo, han aplaudit la nostra presó.

Perquè quan es dialoga, quan es té voluntat d’arribar a acords, quan es té volun-
tat de negociar de manera sincera, s’assumeix que has de negociar i has d’intentar 
d’arribar a acords –diguem-ne, primer dialogar, negociar, potser arribar a acords– 
precisament amb aquells amb qui no t’entens gaire, o que no et volen entendre; amb 
aquells amb qui tens moltes diferències –o que ells tenen moltes diferències amb tu. 

Per tant, des de la voluntat, des del compromís de continuar defensant, sempre i 
amb entusiasme, i amb més entusiasme que mai, els nostres principis, els nostres va-
lors –en el meu cas, els principis i els valors republicans; els principis i els valors d’un 
independentista de tota la vida. Per tant, més independentista que jo, més independen-
tista que nosaltres, no hi ha ningú, ni per casualitat.

I de la mateixa manera que som els campions de la causa de la república, que 
som els campions del republicanisme, entès en el seu sentit més ampli i en tots els 
sentits possibles, també som els campions del diàleg. I per això l’exercim, i per això 
el demanem, i per això ens asseiem en una taula de negociació. 

Estem convençuts que alguns dels que van aplaudir l’actuació repressiva, alguns 
dels que van aplaudir els cops de porra contra els votants que volien dipositar les 
seves paperetes en una urna, d’aquells que van aplaudir la dissolució d’un parlament 
democràtic, d’aquells que van aplaudir el cessament d’un govern democràtic que 
no feia altra cosa que complir amb el seu mandat democràtic, amb el seu progra-
ma polític, programa que era públic i que tothom coneixia i que ningú mai no va 
impugnar..., estem convençuts que alguns d’aquells que més van aplaudir el nostre 
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empresonament també –malauradament per a ells, i ho dic sincerament, malaura-
dament per a ells– en algun moment els tocarà –no ho desitjo gens, eh?– tastar les 
clavegueres de l’Estat, perquè l’Estat, el deep state, aquest estat profund, no se’n pot 
estar, de fer servir les eines que ha fet servir sempre, i no se’n pot estar, de fabricar 
proves falses contra els seus opositors, contra aquells que pensen altres coses. 

I jo mateix n’he sigut testimoni. Jo he sentit un ministre de l’Interior encarregar a 
un jutge la fabricació de proves falses contra mi i contra la meva família. I, per cert, 
no ha passat re; no li ha passat re, al ministre de l’Interior. Tampoc no m’ha passat re 
a mi; en aquell sentit, almenys, en aquell no. 

Per tant, les clavegueres de l’Estat no se’n poden estar, no poden resistir la temp-
tació antidemocràtica. I, per tant, hi insisteixo, malauradament, alguns dels que van 
aplaudir la repressió tastaran també aquestes clavegueres. Hi insisteixo, malaurada-
ment per a ells, i jo no me n’alegro gens, al contrari. I, per tant, a tots ells els desitjo 
fortalesa i enteresa davant d’aquests reptes. Un cop caus en la temptació d’utilitzar 
les clavegueres i utilitzar les proves falses i utilitzar jutges que t’acusen i et condem-
nen per delictes que mai no has fet, un cop caus en aquesta temptació, pensant que és 
temptador silenciar els teus rivals polítics, és difícil tornar a tancar el geni dins de la 
làmpada, perquè el geni té vocació d’estar-se fora de la làmpada. 

Alguns van tenir aquesta temptació. Alguns la van tenir entusiasmats. Alguns 
la tastaran. Cal ser forts i cal tenir enteresa d’esperit i enteresa política per aguantar 
aquest tipus de situacions. I a nosaltres sempre ens trobaran al seu costat tots aquells 
que siguin víctimes d’una repressió injusta, tots ells, tots ells, fins i tot aquells, hi 
insisteixo, que han aplaudit la repressió que s’ha exercit contra nosaltres. Una repres-
sió que, també en el 155, no els va servir de gaire, o no els va servir de gens. No els 
va servir de gaire o no els va servir de gens perquè només els va servir per parar les 
polítiques socials que s’aprovaven en aquest Parlament i que exercia el Govern. Per 
exemple, la renda mínima garantida i tantes altres. 

El 155 només va servir per perjudicar els interessos, per perjudicar les necessitats 
dels ciutadans de Catalunya. I certament també va servir com a escenari, com a aval 
del nostre empresonament; potser amb l’esperança que traient dels escenaris els rivals 
polítics als quals no podies guanyar electoralment, traient de l’escenari i posant a la 
presó els rivals polítics als quals no podies derrotar a les urnes, potser d’a quella ma-
nera sí que guanyarien. Però tampoc. Tampoc. Tampoc.

I, de fet, tot el darrer cicle electoral, tots els cicles electorals de l’any 2019 han 
sigut una acumulació i una successió de victòries per a aquells que vam ser víc-
times d’aquella repressió i d’aquell empresonament i una successió contínua de 
derrotes electorals per part d’aquells que van aplaudir aquella repressió. I, singular-
ment, alguns grups parlamentaris que havien obtingut èxits momentanis s’han con-
vertit en la darrera força política en representació en totes les eleccions del 2019. 

Per tant, de què va servir el 155? Va servir per perjudicar els interessos dels ciu-
tadans de Catalunya. Va servir per perjudicar l’aplicació de polítiques socials i de 
polítiques destinades a augmentar la competitivitat, la productivitat de la nostra eco-
nomia. Però no va servir per a l’objectiu de fer-nos desistir. No va servir per a l’ob-
jectiu de fer-nos por. No tenim por. No n’hem tingut mai, i menys ara. 

I la presó és una part més del camí cap a la llibertat. I és gairebé d’una bellesa 
poètica, que la presó sigui un pas més en el camí cap a la llibertat. Perquè abans que 
nosaltres hi ha hagut molta altra gent que ha conegut la presó. Molts d’ells tan inno-
cents com nosaltres. Perquè res del que hem fet, res, absolutament res del que hem 
fet és delicte. Perquè celebrar un referèndum no és delicte. I no és delicte per una raó 
molt simple i incontestable: no està recollit en el Codi penal. I si no està en el Codi 
penal, no és i no pot ser delicte. I defensar la independència de Catalunya no és de-
licte. I defensar la República no és delicte. I, per tant, res del que hem fet és delicte. 

I, des d’aquest punt de vista i des de molts altres, és evident que la nostra presó 
és clarament injusta. De fet, és tan injusta que cada vegada que algun aspecte rela-
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cionat amb la nostra causa ha anat a parar a mans d’algun tribunal europeu, cada 
vegada ens han donat la raó. A Alemanya, a Bèlgica, al Regne Unit, a Suïssa, al 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a Luxemburg, al comitè de detencions ar-
bitràries de Nacions Unides... I si cada vegada ens donen la raó, com és possible que 
hi hagi algú que encara ens la continuï negant contra tots els vents del món? Només 
és possible des de la perspectiva de que clarament confonen justícia amb venjança. 
Però, hi insisteixo, aquesta venjança no ens intimida. Aquesta venjança no ens fa 
cap por. No ens fa cap por, deia, perquè abans que nosaltres molts altres han cone-
gut la presó. 

No voldria fer ara un repàs de la meva prosopografia familiar –una paraula una 
mica estranya, però existeix..., almenys dos dels meus besavis també van estar a la 
presó acusats de rebel·lió. Per tant, mirin, escoltin, com a mínim, diguem-ne, veieu 
que hi ha una certa continuïtat familiar. Ningú es pregunta, ningú es pregunta, com 
és possible que l’única recepta que saben donar a les demandes democràtiques, a les 
demandes legítimes d’aquesta societat durant generacions sempre sigui la presó? I du-
rant quant de temps creieu que aquesta recepta continuarà funcionant atenent al fet 
que cada vegada que aquesta causa surt de l’àmbit de l’Estat tots els àmbits judicials 
ens donen la raó? I, per tant, gairebé per l’interès d’aquells que aplaudeixen la nostra 
presó, és bo que intentin trobar alguna recepta innovadora. A vegades costa sortir de 
la tradició, sobretot, si la tradició t’és còmoda i t’és confortable, però, sincerament, 
penso que val la pena de provar-ho.

I la nostra feina, davant del que va ser l’aplicació del 155 i de les inèrcies que 
aquell 155 continua tenint, com deia fa un moment, continua sent, entre moltes al-
tres coses, la de parlar amb tothom. De parlar amb tothom en aquest Parlament, i de 
fer-ho amb bon to, i de fer-ho amb un somriure. De parlar amb tothom a la socie-
tat catalana, amb tothom, i sempre especialment més, amb aquells que no compar-
teixen legítimament les nostres idees, les nostres esperances, els nostres objectius. 
Perquè és evident que els nostres objectius són legítims i estar-hi en contra, també. 

Per tant, la nostra obligació és parlar amb tothom, en aquesta seu parlamentària, 
en el conjunt de la societat catalana, a l’Estat espanyol, a Europa, a tot arreu. I, cer-
tament –no en tingueu cap mena de dubte, eh?–, certament, jo me’n moro de ganes. 
I ho gaudiré molt. Ja sé que ho poden retardar, ja sé que ho poden posar una mica 
difícil, ja sé que poden posar pals a les rodes, però, i què? I què? I què? Ho he pre-
guntat tres vegades perquè quedés clara la pregunta: i què? Acabaré tenint aquesta 
oportunitat. És més, com més pals a les rodes hi posin, com més dificultats hi po-
sin, més raó moral i política acumularem –i acumularé jo mateix, que ara us parlo 
aquí– precisament per protagonitzar aquest diàleg i aquesta voluntat de negociació i 
aquesta voluntat d’acord amb tothom, a tot arreu, a tot arreu.

I per molt que cridin, i per molt que protestin, i per molt que no els hi agradi, jo 
parlaré amb tothom, segur. I, si no, ho faran també els meus companys al meu costat 
–aquest «si no» potser era incorrecte–: també els meus companys al meu costat i al 
costat seu. Per cert, que en les prèvies que volia fer me n’he descuidat una: me’n sen-
to tan orgullós, de vosaltres, tant. Per tant, preneu-vos-ho també com un homenatge, 
perquè no sempre us ho puc dir. A vegades us ho haig de dir d’un en un a través d’un 
vidre blindat. Ara us ho puc dir cara a cara i, per tant, preneu-vos-ho com un home-
natge. Me’n sento molt orgullós, de tot el que feu i de tot el que dieu. 

Per tant, jo me’n moro de ganes, de parlar amb tothom. Sabem que l’escenari és 
complex. Clar que sí. Jo explicava, a qui volia escoltar, que probablement l’Estat, 
aquest estat profund, aquestes clavegueres de l’Estat, no podrien resistir la temptació 
de posar-nos a la presó. Jo ho explicava. En general, la gent no s’ho volia creure. Els 
sorprenia, deien: «No, això no, perquè..., perquè estem a Europa. No, això no, perquè 
estem al segle XXI.» Però eren arguments basats en complements circumstancials de 
lloc i de temps, i oblidaven el subjecte. I el subjecte és el que és, i, per tant, li costa 
molt resistir a aquesta temptació.
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Molt bé, ja ens han condemnat, ja estem a la presó, però nosaltres seguim defensant 
el que sempre hem defensat. Nosaltres seguim treballant per allò que sempre hem tre-
ballat, que és per construir una societat més justa, un país millor, com una part de la 
nostra voluntat de construir un món millor. I estem convençuts que la millor manera de 
construir una societat més justa és construint-la amb totes les eines, amb les eines que 
té qualsevol estat, i és per això que no renunciem i no podem renunciar a la constitució 
d’una república, perquè volem tenir totes les eines, perquè volem assumir totes les res-
ponsabilitats, perquè si no ho fem bé algú ens pugui fer un retret total i dir: «No ho feu 
bé; malgrat tenir totes les eines, malgrat tenir les mateixes eines que té qualsevol estat 
de la Unió Europea, no ho esteu fent bé.» Ens ho podreu dir. Algú ens ho podrà dir. 

Però aquesta responsabilitat nosaltres estem encantats d’assumir-la, perquè estem 
segurs que podem ser útils, perquè estem segurs que en cada un dels nostres actes i 
en cadascuna de les nostres paraules i en cadascun dels nostres exemples en donem 
prova quotidiana. No hem fet res més al llarg de la nostra vida. Com a professor a la 
universitat, com a alcalde d’una ciutat metropolitana, com a diputat d’aquest Parla-
ment, com a conseller o vicepresident del Govern, no hem fet res més que no sigui 
treballar pel benestar de la gent.

I amb aquesta legitimitat, o amb la legitimitat que se’n deriva, d’aquesta convicció, 
nosaltres estem disposats sempre a assumir aquestes responsabilitats. Per això conti-
nuem sent independentistes. Per això continuem defensant una república, des del desig 
d’entendre’ns, òbviament, amb tothom. Clar que sí. I que li vagi el millor possible a 
tothom. A tots els nostres entorns, a totes les societats que ens envolten, a totes. Perquè 
nosaltres no desitgem cap mal a ningú. A ningú.

Per tant, des de la voluntat del diàleg, i també des de la voluntat absolutament inal-
terable d’acumular les forces necessàries per construir aquesta república, per exercir 
el dret d’autodeterminació... Al llarg del segle XX hi han hagut cent sis referèndums 
d’autodeterminació al món. Són uns quants, són uns quants. De fet, hi ha hagut més 
referèndums d’autodeterminació que la meitat dels estats que existeixen en el món. 
I, almenys des d’aquest punt de vista, deu ser una cosa habitual. I com que a vegades 
quan alguna cosa segueix la norma habitual es diu que és normal, doncs, un referèn-
dum d’autodeterminació és una cosa normal. I nosaltres volem tornar-lo a exercir. I el 
tornarem a exercir.

D’aquests referèndums d’autodeterminació, d’aquests cent sis, cinquanta-quatre 
s’han celebrat a partir del 1991. Per tant, diguem-ne que la normalitat va in crescendo. 
Molts d’ells sense el consentiment de l’estat matriu; vint-i-sis d’ells sense el consen-
timent de l’estat matriu. I, en canvi, és un instrument inqüestionablement democràtic 
per resoldre els plantejaments, per resoldre els reptes democràtics de la voluntat ciu-
tadana.

Per fer-ho necessitem acumular forces, necessitem ser més, necessitem ser més 
forts, necessitem més complicitats. Sens dubte. Sens dubte. Perquè una de les co-
ses que vam aprendre l’octubre del 2017 és que, si aquesta hagués sigut una qüestió 
estrictament democràtica i en els plats de les balances només s’hi haguessin comp-
tat vots, és indubtable que nosaltres hauríem guanyat. És indubtable que nosaltres 
vam guanyar. Però en aquell plat de la balança, en un dels plats de la balança, 
hi van posar alguna cosa més que vots: hi van posar cops de porra contra ciutadans 
que volien votar, hi van posar l’empresonament dels rivals polítics, hi van posar la 
dissolució de parlaments –almenys d’aquest–, el cessament d’un govern.

I atès que això va desequilibrar aquells plats de les balances, i que nosaltres només 
ens plantegem treballar en termes estrictament democràtics, què hi hem de posar, en 
el nostre plat? Vots. Només hi podem, només hi volem, només hi posarem vots. No-
més hi posarem vots, però hi posarem molts vots. Perquè estem convençuts que, tard 
o d’hora –i treballem perquè sigui sempre al més d’hora possible–, aquestes majories 
àmplies que volem construir, que necessitem ateses les circumstàncies, existiran per-
què farem tot el possible perquè existeixin. I volem pensar –deixeu-nos-ho pensar– 



DSPC-C 419
28 de gener de 2020

Sessió 18 de la CIACE 10

que els resultats electorals de l’any 2019 són un bon indicador en aquest sentit. I que 
qui més crida en contra d’aquestes tesis, qui més crida en contra de la nostra feina, qui 
més crida en contra de la nostra voluntat democràtica de construir aquestes majories 
és qui més vots perd a tot arreu, en totes les eleccions, sense excepció. I el fet de que 
molts de vosaltres abaixeu els ulls quan us ho dic n’és la millor prova.

Per tant, de què va servir el 155? Va servir per perjudicar les polítiques socials 
d’aquest país, va servir per perjudicar els serveis socials d’aquest país, va servir per 
perjudicar la productivitat i la competitivitat de la nostra economia, i va servir de teló 
de fons, va servir d’escenari i d’excusa, per posar-nos a la presó; per a res més, abso-
lutament per a res més. 

I de la mateixa manera que el fracàs estatutari del 2006 –recordeu que nosaltres hi 
vam votar en contra, sols solets, molt solets– va servir perquè molts ciutadans d’a quest 
país s’adonessin que el camí era el camí de l’autodeterminació i va fer que l’auto-
determinisme, fins i tot que l’independentisme, passés del 15 per cent –del voltant del 
15 per cent– al 50 per cent..., de la mateixa manera també estem convençuts que la 
injustícia de la repressió que hem patit i que patim ajuda a construir aquestes majories. 
I estem segurs que sabrem trobar i que trobarem complicitats en tots els àmbits, també 
en els àmbits parlamentaris europeus on, per exemple, m’han fet l’honor recentment 
–i no puc deixar d’agrair-ho– d’anomenar-me vicepresident d’un dels grups parlamen-
taris més importants del Parlament Europeu. 

Per tant, deixeu-me acabar, perquè m’he compromès a ser breu. Jo crec que ho 
he aconseguit bastant, eh? Espero compensar-ho, si calgués, amb un cert entusiasme 
en les meves respostes a les intervencions dels grups. Per tant, no us n’estigueu, di-
guem-ne. Deixeu-me acabar reiterant la meva voluntat de diàleg, el meu compromís 
amb la independència i amb la república, el meu agraïment per la vostra feina, per la 
constància en el vostre esforç, i recordar-vos també, o reiterar, l’alegria de ser aquí, 
l’alegria de poder parlar amb vosaltres; alegria a la qual no penso renunciar sempre 
que en tingui oportunitat, i us ben juro que intentaré guanyar-me-les totes. 

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.) 

El president

Moltes gràcies, vicepresident Oriol Junqueras. Ara és el torn dels grups parla-
mentaris. Seguim l’ordre habitual, diguem-ne. En primer lloc, té la paraula la senyo-
ra Roldán, en nom del Grup de Ciutadans.

Lorena Roldán Suárez

Sí; moltes gràcies, president. Bon dia. Bien, en primer lugar, yo no quería empe-
zar esta intervención sin referirme, precisamente, a lo que significa esta comisión, 
porque creo que sintetiza a la perfección el modus operandi durante todo este tiempo 
del procés. Ustedes han creado una comisión que simplemente sirve para alimen-
tarles a ustedes mismos y a los suyos. No es una comisión, por ejemplo, para hablar 
de pobreza infantil. No es una comisión para hablar, pues, del drama que tenemos 
en las listas de espera, para hablar contra el paro... De hecho, el mismo día que se 
aprobó esta comisión de investigación del 155 los partidos independentistas tumba-
ban una petición de creación de comisión sobre discapacidad, una petición que hizo 
mi grupo. Pero ustedes de eso no quieren hablar, no quieren hablar de discapacidad, 
sino que ustedes montan comisiones pues para traer más victimismo, más procés y 
más confrontación a este Parlamento.

Mire, nosotros nunca nos hemos prestado a participar de esta comisión porque 
creemos que es un insulto a la memoria, porque esta comisión falta a la verdad sobre 
lo que sucedió en los días más negros de septiembre y octubre del 2017. Y nunca he-
mos participado en esta comisión porque creemos que, como diputados, les debemos 
un respeto a todos los catalanes. Y hoy precisamente, excepcionalmente, estamos aquí 
porque no vamos a permitir que ustedes obvien a más de la mitad de los catalanes, 
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que ustedes –los máximos responsables del golpe a la democracia que se vivió en este 
Parlamento en 2017– vuelvan a utilizar esta cámara para hacer sus mítines separatis-
tas y que nadie les rebata sus mentiras.

Señor Junqueras, hoy usted vuelve a este Parlamento, vuelve a la casa que es de 
todos los catalanes, entre los vítores y los aplausos, hemos visto, a la entrada y, lamen-
tablemente, pues usted no ha venido a hacer algo que nosotros creemos que es funda-
mental, que es pedir perdón. Pedir perdón y mostrar arrepentimiento por todo el daño 
que ustedes han hecho a los catalanes. Pero usted ha venido aquí pues un poco a lo de 
siempre, señor Junqueras, a decir que lo volverán a hacer. Ha venido aquí a soltar su 
mitin político y a lanzar ataques contra, pues, una democracia europea y respetable y 
avanzada del siglo XXI como es la nuestra. Usted sigue, pues, lamentablemente igual 
que siempre. No se da cuenta de las terribles consecuencias que ha tenido su huida 
hacia adelante y la huida de los líderes independentistas para la sociedad catalana.

Yo le pregunto, señor Junqueras, ¿usted qué se pensaba que iba a pasar? Cuando 
nosotros les advertíamos de todas las consecuencias que esos actos iban a tener, ¿qué 
se pensaba? Porque es que les avisamos en innumerables ocasiones. ¿Qué pensaba 
que iba a pasar cuando la justicia les advertía de las consecuencias de cometer delitos 
tan graves? Pero ustedes seguían, y se vienen aquí a quejar de la aplicación del artícu-
lo 155, como si el artículo 155 les hubiera caído del cielo. Y eso les delata. Mire, los 
únicos responsables de que se tuviera que aplicar el 155, señor Junqueras, fueron uste-
des. Ustedes, que venían aquí a romper las notificaciones judiciales que les advertían, 
precisamente, de las consecuencias que a día de hoy están sufriendo. Ustedes, ade-
más, que no solamente están condenados por sedición; también lo están por malversa-
ción, por haberse gastado el dinero de todos los catalanes, ese dinero que tendría que 
haber ido a los asuntos sociales, a dar protección social a los catalanes. No. Ustedes 
se lo gastaron en dar un golpe.

Nos preguntaba estos días si íbamos a ser capaces de sostenerle la mirada, se-
ñor Junqueras. Yo lo que le pregunto es si usted es capaz de sostenerle la mirada a 
los catalanes, a todas esas personas que tienen aprobada su ayuda de la dependencia 
pero que, sin embargo, no la cobran; a todos esos niños que están en riesgo de exclu-
sión social –uno de cada cuatro niños en Cataluña está en riesgo de pobreza. ¿Usted 
es capaz de mirarles a la cara, señor Junqueras, y decirles que se gastaron el dinero 
de todos en cometer ilegalidades? Esa es la pregunta, señor Junqueras. Es una pena. 
Es una pena que no haya venido aquí, insisto, a pedir perdón. Creo que tenía usted 
una gran oportunidad; de pedir perdón, de decir que se equivocaron y, sobre todo, 
de comprometerse a devolver ese dinero que tenía que ir a parar a las urgencias y las 
prioridades y necesidades de los catalanes pero que ustedes, de nuevo, se gastaron en 
sí mismos y en sus objetivos.

Yo entiendo que usted pueda estar enfadado, y no me extraña, porque ya hemos 
visto cómo su excompañero de aventuras, el señor Puigdemont, les citó aquí un lu-
nes y ustedes vinieron, pero él, sin embargo, se fue, se fugó y está hoy, a día de hoy, 
pues viviendo a cuerpo de rey en Bruselas. Yo entiendo que usted tenga, pues, ese 
enfado, pero no lo pague con los catalanes. No lo pague con los demás, que, insisto, 
vinimos aquí a advertirles de las consecuencias que todo esto podía acarrear.

Y, mire, yo se lo tengo que decir muy claro. Usted no es ningún mártir, señor 
Junqueras. Usted ha venido aquí hoy a reafirmarse en sus delitos. Usted ha dicho 
que no había cometido absolutamente nada, que lo volverían a hacer, que está muy 
orgulloso... Usted ha venido hoy aquí, de nuevo, a insistir en lo mismo, en lo que nos 
ha llevado a todos los catalanes a este abismo. 

Y quizá usted ha conseguido doblegar al presidente del Gobierno, quizá el pre-
sidente del Gobierno, el señor Sánchez, pues le ha comprado esa mesa de chantaje. 
Les quiere hacer ahora también esa reforma a medida del Código penal, que no es 
más que un indulto por la puerta de atrás. Pero nosotros no lo vamos a consentir, y 
por eso hemos querido venir a esta comisión, precisamente, para decirle todo lo que 
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ni el señor Sánchez ni el resto del Partido Socialista les dirán jamás, porque le ne-
cesitan para atornillarse a la Moncloa. 

Yo ya les digo que ustedes no son ningunos mártires, aunque hayan venido hoy 
aquí a presentarse de víctimas. Ustedes fueron los instigadores. Ha dicho usted que 
no tenían miedo –«No tenim por», ha dit–, pero ¿sabe qué pasa? Que muchos ca-
talanes sí pasaron miedo, que muchos catalanes sufrieron muchísimo durante sep-
tiembre y octubre del 2017, que han pasado miedo, han pasado pena, tristeza, por ver 
cómo se rompían también sus relaciones con amigos, con familiares, problemas en 
su entorno laboral... Todo, todo porque ustedes decidieron tirar hacia adelante en este 
camino a la división entre los catalanes. Yo le pregunto si realmente les ha merecido 
la pena causar tanto dolor y tanto sufrimiento a los catalanes, incluso si...

El president

Senyora Roldán, ja porta cinc minuts. Vagi acabant, si us plau.

Lorena Roldán Suárez 

Acabo molt ràpid. Acabo molt ràpid, senyor president. Porque quiero hacerle esta 
pregunta: si, de verdad, no se arrepienten del daño y el sufrimiento que han causado 
a todos los catalanes. Sobre todo, también, no se olvide, señor Junqueras –y con esto 
acabo, muy brevemente–, de que después de todo lo que hicieron en ese otoño del 
2017, aquellas elecciones las ganó Ciudadanos, porque los catalanes no avalaron y no 
apoyaron su golpe a la democracia; porque los catalanes votaron convivencia, vota-
ron libertad, votaron igualdad. Esa misma libertad y esa misma igualdad que siguen 
anhelando a día de hoy porque el Gobierno les priva de ello. Así que, si usted insiste 
en que lo volverán a hacer, yo desde aquí le digo que nosotros lo volveremos a frenar.

Y ya, para finalizar, decirles que vamos a abandonar esta comisión que nunca 
debería haberse constituido (rialles), pero no sin antes –y repito, si me dejan acabar, 
por favor– instarles a que rectifiquen, a que pidan perdón y a que dejen que Cataluña 
siga adelante ya, que pueda poner punto y final a esta etapa negra del procés, porque 
Cataluña y los catalanes se merecen un futuro de esperanza. 

Muchas gracias. 
(Alguns aplaudiments.)

El president

Molt bé.

Oriol Junqueras i Vies

No s’esperarà, a la meva resposta? Espera’t, no? Espera’t. (Veus de fons.) Llàsti-
ma. Ara que havíem començat a dialogar. (Rialles.) I ara marxeu? Però quina mania 
amb marxar. Si he començat explicant-vos allò de Matteotti... (Remor de veus.)

El president

Seria elegant que es quedessin a escoltar la resposta. Pel següent grup parlamen-
tari, Catalunya en Comú Podem, té la paraula el senyor Marc Parés.

Marc Parés Franzi

Bé, gràcies, president. En tot cas, hem tornat a veure una falta de respecte enorme 
vers aquesta institució, a la que ens té acostumats el Grup Parlamentari de Ciutadans, 
i, sincerament, l’únic que desitgem és que ho paguin allà on es paguen els errors en 
política, que és a les urnes. En qualsevol cas, senyor Junqueras, bon dia. Benvingut a 
aquesta cambra, que és casa seva. Mostrar també l’admiració per la fortalesa de les 
seves paraules. Deia vostè que mai renunciaria a parlar en seu parlamentària, i en 
aquesta comissió, malauradament, estem habituats a que no es vingui a comparèixer 
quan es ve de determinades institucions estatals o que determinats grups parlamen-
taris doncs tampoc facin ús de la paraula, malauradament.

En qualsevol cas, jo vull començar la meva intervenció, doncs, mostrant la soli-
daritat del nostre grup polític per la injusta situació que estan vivint vostè i la resta 
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dels compareixents d’avui, així com en Jordi Cuixart i en Jordi Sànchez, condem-
nats per haver exercit el seu dret constitucional a la manifestació, i la presidenta Car-
me Forcadell, amb qui s’ha vulnerat, entre d’altres, la inviolabilitat parlamentària, 
reconeguda a l’Estatut. 

En segon lloc, vull expressar que és una autèntica anomalia democràtica que vos-
tès compareguin avui aquí com a presos polítics. Senyor Junqueras, vostè no només 
hauria d’estar en llibertat a casa seva, amb els seus, sinó que vostè creiem que hau-
ria de seure a la taula de diàleg que començarà a funcionar en breu per començar a 
abordar políticament la resolució d’un conflicte polític pel que fa a la relació entre 
Catalunya i l’Estat espanyol.

La seva llibertat, la de tots vostès, no és només una qüestió humanitària, una qües-
tió de drets humans –que, efectivament, ho és–, sinó que és també una qüestió política 
de primer ordre, de primer nivell, perquè aquest país pugui avançar ja d’una vegada 
en el camí de les solucions. En aquest sentit vull manifestar també, de forma clara i 
sense matisos, que des de la nostra formació política farem tot el que estigui a les nos-
tres mans per aconseguir la seva llibertat al més aviat possible, així com per garan-
tir el retorn de les persones exiliades. La via que nosaltres defensem és la via que ha 
proposat el nostre portaveu al Congrés dels Diputats, en Jaume Asens. És la reforma 
del Codi penal per la via d’urgència per eliminar-ne el delicte de sedició. Una refor-
ma que els beneficiaria a 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 majo-
ria de països de la Unió Europea, doncs no pugui ser utilitzat mai més contra ningú.

Miri, des de l’U d’Octubre hem vist i hem viscut –i vostè ho ha expressat també 
en la seva intervenció– diverses formes de repressió orquestrada des dels diferents po-
ders de l’Estat. El mateix U d’Octubre vam viure la brutalitat policial indigna que sens 
dubte quedarà gravada en la memòria de tota una generació. La posterior aplicació del 
155, objecte d’investigació d’aquesta comissió, va ser, sens dubte, un acte de repressió 
institucional contra el president de la Generalitat, contra el Govern de Catalunya i con-
tra aquesta mateixa cambra, on rau la sobirania del poble de Catalunya. I, finalment, 
vostès estan patint en primera persona la repressió de l’aparell judicial, amb una cúpu-
la polititzada, que no ha tingut cap escrúpol en passar per sobre de drets fonamentals, 
en passar per alt les resolucions de la justícia europea i que, a través de dues sentències 
del Tribunal Constitucional sobre l’aplicació de l’article 155, doncs considera justificat 
un escenari d’excepció a través del qual es pot desconèixer, fins i tot, el propi marc 
constitucional, generant una situació d’inseguretat totalment insostenible.

Tot plegat, al nostre entendre, el que evidencia és el fracàs d’aquest règim; el fracàs 
del règim del 78, un règim que en els últims temps s’ha anat empetitint, ha anat empe-
titint la mateixa Constitució amb una interpretació cada cop més restrictiva, cada cop 
més centralista, i deixant fora del marc constitucional els anhels de la gran majoria de 
la societat catalana. I, òbviament, això és un problema greu, perquè en democràcia no 
es pot imposar un marc constitucional en contra de la voluntat d’una majoria. Igual 
que, al nostre entendre –també l’hi he de dir–, tampoc es podia imposar la indepen-
dència de Catalunya deixant mig país enrere, com, al nostre entendre, es va pretendre 
fer amb la declaració unilateral d’independència del 27 d’octubre de l’any 17. 

Per això també, des del màxim respecte, li demanem que en el seu segon torn 
d’intervenció doncs també expliqui a la ciutadania com vam arribar a aquella situa-
ció; si no creu que poder hauria estat millor convocar eleccions aquell dia, perquè 
hem vist els efectes –i vostè els ha relatat també– nocius, per exemple, de l’aplicació 
del 155, però també de tota la repressió que ha vingut després, i no estic igualant ni 
justificant una cosa per l’altra. Potser sí que podríem haver agafat un altre camí ales-
hores i ara seríem en un altre lloc. Afortunadament, també es comença a obrir una 
nova etapa en què podem emprendre aquest nou camí, que és el camí del diàleg i de 
les solucions i que esperem doncs que ens pugui portar cap a un millor destí per al 
nostre país. 
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Per tant, li demanem, des del respecte, una explicació en aquest sentit, una expli-
cació que, d’altra banda –i acabo, president–, creiem que no hauríem hagut d’espe-
rar més de dos anys en poder sentir aquí en seu parlamentària perquè, com he dit a 
l’inici de la meva intervenció, vostè no hauria hagut d’entrar mai a la presó. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Parés, per ajustar-se tan fidelment al temps. Ara té la paraula, en 
nom de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, el diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, bon dia, vicepresident i eurodiputat Oriol Junqueras. Vagi 
per endavant el nostre, el meu reconeixement més absolut i la nostra total solidaritat 
amb vostè i amb el que vostè representa. També vull dir-li que la seva presència avui 
aquí honora aquest Parlament, i me’n vull fer ressò també en nom del nostre grup 
parlamentari i del nostre moviment polític. Vostè avui aquí representa una veu digna 
i honorable de resistència i de lluita pel dret a l’autodeterminació i per la lluita pels 
drets civils i polítics de tothom. 

També manifestar-li, òbviament, com ja hem fet altres vegades, el nostre absolut 
compromís amb la causa de la seva llibertat, del seu alliberament. Amb vostè, que 
avui és també, com la resta de presos i preses polítiques i exiliats i exiliades, un mi-
rall d’un estat que no és democràtic, d’un estat que, per tal de defensar la seva raó 
d’estat, un estat que, per tal de sostenir-se, no té cap problema en negar, vulnerar i 
conculcar tota mena de drets socials, civils i polítics. Gràcies per la seva comparei-
xença, felicitacions per la seva intervenció i moltes gràcies per no penedir-se’n. Mol-
tes gràcies per no demanar perdó, perquè quan ho fa vostè aquí també ho fa en nom 
de tots i totes les que seguim i seguirem lluitant per la independència del nostre país. 

I, pel que fa a la matèria de la seva compareixença i de la qüestió que ens ocupa 
en aquesta Comissió sobre l’Aplicació del 155, li voldria demanar, no pas com a em-
plaçament ni com a repte, sinó com a invitació també a aquest diàleg que vostè ens ha 
ofert, com a acceptació, assumpció d’aquesta proposta de diàleg que vostè ens ha fet, 
i tal vegada, i si és possible, com a peu per a la seva següent intervenció..., li voldria 
demanar si vostè, des de la seva experiència i la seva visió en el Govern i a la pre-
só, ens podria assenyalar a ulls de tothom que és en aquesta sala i a tothom que ens 
escolta i que ens veu a través dels mitjans de comunicació, quins són aquests drets, 
aquests drets fonamentals, aquests drets democràtics, aquests drets civils i polítics in-
dividuals i col·lectius que vostè ha constatat que l’Estat espanyol vulnerava i segueix 
vulnerant en la seva causa general contra l’independentisme. 

També li voldria demanar la seva opinió, el seu punt de vista sobre el que va signi-
ficar efectivament el 155. Vostè ja ens n’ha parlat, ens n’ha fet una bona síntesi..., però 
sobre la possibilitat de que un dia o altre arribi un nou 155. Des del nostre punt de 
vista és més que probable que si avancem en la nostra causa democràtica arribi un al-
tre 155 dintre del que és, indubtablement, la més que previsible resposta repressiva de 
l’Estat. Per nosaltres això no representa un motiu per fer-nos enrere o per tal de deixar 
de fer tot allò que hem de fer per avançar en l’exercici de la nostra autodeterminació, 
però m’agradaria escoltar la seva visió i la seva experiència des d’aquesta doble con-
dició de persona que ha estat en el Govern i de persona que està patint la repressió. 

També li voldria demanar la seva expectativa pel que fa a aquest nou escenari 
de possible diàleg i negociació amb l’Estat. Sap vostè que nosaltres també creiem 
en el diàleg, també creiem en la negociació, estem convençuts i convençudes que la 
resolució final d’aquest conflicte òbviament vindrà d’un context de diàleg i de ne-
gociació, segurament a escala internacional, però nosaltres creiem que això passarà 
en el moment en què nosaltres tinguem la força i la capacitat d’imposar una agenda 
política a un estat que no és democràtic i que, òbviament, no vol parlar, no vol dialo-
gar i no vol negociar al voltant d’allò que és fonamental per al nostre país: el dret a 
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l’autodeterminació, la fi de la repressió, l’amnistia i l’absolut respecte a tots els drets 
socials, civils i polítics. És per això que nosaltres no tenim gaire confiança en aquest 
diàleg i que creiem que el que cal és continuar en una lògica de conflicte, de con-
frontació amb l’Estat, de mobilització, de desobediència civil i institucional per tal 
de crear efectivament les condicions per tal que aquest diàleg pugui ser efectiu. Li 
volia demanar la seva opinió, la seva visió sobre aquesta expectativa. 

Per anar acabant, president, també dir-li que, i més després de la jornada que 
vam veure ahir aquí al Parlament, des del nostre punt de vista ens seguim trobant en 
un permanent 155, és a dir, el 155 legalment, jurídicament, probablement ha acabat, 
però el que és la praxi política i en com això està internalitzat en el nostre sistema 
polític institucional creiem que, malauradament, el 155 segueix vigent. Ahir ens vam 
trobar amb que al Parlament de Catalunya el president de la Generalitat no tenia re-
conegut el seu dret a votar. És una situació absolutament anòmala, però és una més. 
És una més de tantes restriccions i conculcacions amb què ens trobem diàriament en 
aquest Parlament pel que fa al que hauria de ser el normal exercici de la democràcia 
i del reconeixement dels drets civils i polítics dels electors i electores i dels diputats i 
diputades. Per tant, també ens agradaria conèixer la seva visió sobre el que nosaltres 
considerem aquest permanent cop d’estat legal, jurídic i mediàtic que impedeix o con-
culca la normalitat de les nostres institucions. 

I ara sí, ja acabo. També ens agradaria poder dialogar amb vostè aquí sobre la 
seva concepció del que hauria de ser, del que haurà de ser una fase resolutiva del con-
flicte democràtic que vivim amb l’Estat i el com arribar-hi. Nosaltres no deixem de 
dir que, efectivament, això arribarà en el moment en què puguem construir un molt 
ampli acord nacional pels drets socials civils i polítics per l’autodeterminació i per 
l’amnistia, aquest és el nostre compromís. I ens agradaria poder dialogar amb vostè 
sobre com construir les condicions, des de la societat civil i des de les institucions, 
per assolir aquest gran acord que ens permeti, efectivament, i de forma irreversible, 
assolir la ruptura democràtica amb l’Estat.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Carles Riera. Ara, en nom del Grup Republicà, té la paraula el 
diputat Jordi Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, president. Vicepresident Junqueras, Oriol, benvingut al Parla-
ment, benvingut a casa teva. Bé, jo crec que aquesta compareixença, és evident, no?, 
dels mateixos termes en què s’ha desenvolupat, ens ha servit per constatar que manté 
la determinació, la força, les conviccions que evidentment van fer que tingués un li-
deratge important en aquella etapa important de la nostra història, i que evidentment 
l’ha de seguir mantenint. No obstant això, crec que ha patit algun lapsus de memò-
ria, perquè hem viscut un comportament que ja hem viscut altres vegades. El mateix 
grup parlamentari que ha marxat avui és el que marxa del plenari del Parlament 
per no condemnar el franquisme i, per tant, és quelcom a lo que ja hauríem d’estar 
acostumats i, si més no, que els que ja tenim una certa trajectòria ja tenim molt clar.

I, abans d’obviar la prèvia, sí que volia traslladar, en nom del nostre grup parla-
mentari, doncs l’estima, el respecte, l’admiració i l’orgull que, en general, per tots els 
que avui compareixen, pels que romanen a la presó i els que estan a l’exili sentim, i 
especialment, en particular, en aquest cas, per vostè mateix. Se’m fa molt estrany dir-
li de «vostè», però per vostè, vicepresident (rialles), pel fet de la seva compareixença.

Nosaltres el que voldríem és detallar alguns aspectes o fer èmfasi en alguns dels 
aspectes que vostè ha esmentat en la seva intervenció, i és concloure, de la mateixa 
manera que vostè, que l’aplicació del 155, tal com va ser dissenyada i configurada, 
va ser evidentment il·legal; que cap mecanisme en els debats constituents que es van 
preveure en la Constitució espanyola preveia l’aplicació de l’article 155 en els ter-
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mes que ho va ser, i que precisament el model pel que es va optar era el model que 
defensava Alianza Popular, el Partit Popular. I vostè té la valentia, com la resta dels 
que avui compareixen, doncs, per venir a denunciar aquesta il·legalitat.

Lamentablement en aquesta comissió hem pogut veure que tots aquells que hem 
citat perquè defensin la legalitat d’allò que van promoure –el senyor Mariano Rajoy, 
la senyora Soraya Sáenz de Santamaría, l’avui president Pedro Sánchez..., cap d’ells 
ha volgut venir a donar les raons de per què entenien que s’havia d’aplicar i en quins 
termes i, en canvi, per dignitat política i democràtica, els nostres dirigents polítics, els 
que llavors encapçalaven les nostres institucions, sí que han vingut a seu parlamentà-
ria, que és on s’han de donar explicacions, per defensar quina va ser la seva actuació 
en aquests termes.

Però l’article 155 no va ser l’única eina que es va promoure per laminar el nostre 
autogovern: la intervenció dels comptes, el decret de deslocalització d’empreses, la 
massiva retirada de fons d’entitats financeres..., eren tot maniobres que el que prete-
nien precisament és desgastar la relació entre el poble i els seus dirigents. I jo crec, i 
vostè ja ho ha avançat, que ha estat un fracàs contundent. L’aplicació de l’article 155 
no va desvirtuar la majoria parlamentària independentista i no va desvirtuar la possi-
bilitat de configurar un govern independentista, que esperem que, pel bé de tots, tingui 
la capacitat de reconduir situacions com la que vam viure ahir. Per tant, des d’aquest 
punt de vista, el 155 ha fracassat, i ha fracassat plenament.

Però, com vostè ja ha apuntat, ha causat un perjudici immens als ciutadans de Ca-
talunya. En aquest cas, el Comissionat per al Desplegament de l’Autogovern va xifrar 
en 1.800 milions d’euros l’impacte –fonamentalment en aquells que més necessiten 
ajuda a la nostra societat– de l’aplicació de l’article 155, i vostè ja ho ha esmentat: 
el desplegament de la renda garantida, altres eines de polítiques socials van resultar 
molt afectades per aquesta intervenció. Nosaltres us volem fer un reconeixement, no 
només a vosaltres, a vostè en concret, sinó a tots els presos i preses, també als exili-
ats. La lluita i el sacrifici no seran en va. I prova d’això és que, per aquest sacrifici, el 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha assentat una doctrina, en aquest cas, que 
empararà els drets dels eurodiputats en un futur.

De tot allò que heu dit voldríem remarcar certs aspectes. A dia d’avui, arran d’un 
conat de diàleg, d’intentar-lo, arran d’un acord d’investidura, tenim un reconeixement 
explícit per un govern espanyol de que existeix un conflicte polític i que cal abordar-lo 
amb una mesa de diàleg. I això, des del nostre punt de vista, té un valor immens, per-
què ens posa en peu d’igualtat amb qualsevol interlocutor extern que vulgui mediar 
en aquest conflicte, no?, i des del nostre punt de vista és un punt d’arrencada molt 
important. 

També perquè el diàleg és inevitable. De les moltes compareixences que hem tin-
gut en aquesta comissió, a la darrera sessió va comparèixer el catedràtic Enoch Albertí 
i va dir que la forma de resoldre els conflictes era per la via de la imposició unilateral, 
que és evident que no ha funcionat en cap dels seus extrems; per la via de la judicialit-
zació, que és evident, per les pròpies conviccions que avui està demostrant, que no re-
solen aquest conflicte, i per la via del diàleg, i aquest és l’únic que no ha estat intentat.

I no ha estat intentat no per voluntat ni de vostè ni del Govern del que vostè for-
mava part ni dels grups parlamentaris que en la passada legislatura o aquesta han 
fet costat al Govern, que han fet moltes ofertes en aquest sentit –una d’elles per part 
de representants avui asseguts, doncs Marta Rovira, Jordi Turull i un representant, 
en aquest cas d’Iniciativa, en aquell temps, que es van desplaçar fins al Congrés per 
defensar aquesta opció. Si no ha estat possible aquest diàleg ha estat per la negativa 
obstinada dels diferents governs espanyols. Però, com vostè ha dit, si aquest diàleg 
funciona, serà bo per si mateix, i, si no funciona, serà bo també perquè ens permet 
eixamplar la base social que recolza l’independentisme, i això és el que ha fet que en 
el decurs del temps hàgim passat d’un suport a l’independentisme del 15 fins al 50 
per cent, aproximadament.
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També convenim amb vostè que la judicialització d’aquest conflicte s’ha escapat 
de les mans del Govern espanyol i que, molt probablement, aviat en serà víctima. 
Precisament perquè aquesta crosta del franquisme que perdura a les institucions de 
l’Estat, especialment en l’àmbit de la judicatura, no pot permetre que la configura-
ció de governs progressistes –o suposadament progressistes, com el que a dia d’avui 
s’ha configurat al Govern espanyol– faci trontollar moltes de les estructures que van 
fer perdurar amb l’acord del 1978. 

I, per tant, probablement, l’única solució és aconseguir unes majories polítiques 
suficients, en aquest cas a l’àmbit del Congrés dels Diputats, que permetin no només 
donar una resposta política i democràtica al nostre país i al seu conflicte, sinó també 
al mateix Estat espanyol. I també estem d’acord que aquests embats que hem de fer 
han de ser després d’un procés d’acumulació de forces, que no han de ser estèrils, 
que no han de ser simbòlics i que, per tant, han de tenir un recorregut efectiu.

Per acabar –i ja acabo, ja sé que estic abusant de la seva confiança, president–, 
convenim amb vostè que la solució al conflicte només arribarà per mediació de l’am-
nistia i de l’autodeterminació, perquè és inevitable, perquè és el que vol la majoria 
del nostre poble.

No dubti mai que sempre estarem amb vostè i que perseverem per fer-nos dignes 
dels seus actes i sacrificis. I benvingut, vicepresident Junqueras, Oriol, esperem re-
trobar-vos aviat com allò que mai hauríeu hagut deixar de ser, un home lliure. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Orobitg. Ara, en nom del Grup Parlamentari Junts per Catalu-
nya, té la paraula el diputat Francesc Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Sí; moltes gràcies, president. Molt bon dia, vicepresident, ben tornat. Els mirat-
ges en política són perillosos i, en canvi, avui estem fins a cert punt contents de viu-
re aquest miratge. Una part del Govern legítim que va fer possible l’U d’Octubre és 
on ha de ser, al Parlament de Catalunya, expressant les seves opinions polítiques i 
confrontant-les amb la resta de grups parlamentaris. I hi ha una part del miratge que 
també ens havia agradat, és que alguns grups que normalment menystenen aquesta 
comissió hi han acudit, però també ha estat una bona metàfora del que acostumen a 
fer, que és venir, fer l’espectacle i no escoltar. De fet, fins i tot s’ha parlat de que no 
ens preocupaven segons quins problemes d’aquest país i un dels objectes d’aquesta 
comissió és saber exactament el dany que van patir tots els sectors de la nostra so-
cietat, especialment els més febles, amb l’aplicació del 155. 

I ho deia ara el diputat Orobitg, si estem xifrant al voltant de 1.800 milions d’euros 
el perjudici que va significar aquesta aplicació, vol dir que el 2017, a més de ser un 
any rècord d’exercir la democràcia, també va ser un any rècord de dèficit fiscal, que 
arribaria gairebé als 20.000 milions. Però també és una bona metàfora d’altres grups 
del bloc del 155 que no acudeixen mai a aquesta comissió, i que avui tampoc ens 
trobem el Grup Socialista, que en el faristol parla de diàleg i de parlar i que avui ha 
estat incapaç de venir a escoltar-vos, a establir aquest diàleg que pregonen entrant en 
una contradicció absoluta i demostrant, efectivament, quina és la seva concepció de 
diàleg, quina és la seva concepció d’escoltar i quina és la seva concepció de respecte 
a les institucions d’aquest país i a les persones que creuen en la democràcia. 

No és un miratge complet perquè trobem a faltar el president Puigdemont o la 
presidenta Carme Forcadell, les conselleres Ponsatí i Serret, els consellers Comín i 
Puig, la Marta Rovira, l’Anna Gabriel, aquelles persones que amb la seva determi-
nació i la seva força política van dignificar aquest Parlament i que l’aparell de l’Estat 
–no les clavegueres de l’Estat ni l’Estat més profund, no, no, l’Estat espanyol– vol 
separar de les nostres institucions precisament per això, precisament per la seva de-
terminació democràtica. 
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Però malauradament diem que és un miratge perquè aquest matí heu sortit de la 
presó i aquest vespre hi tornareu a ser, i és un miratge perquè la repressió de l’Es-
tat, lluny d’aturar-se, es manté ferma i constant. Ara mateix s’està jutjant la cúpula 
d’Interior a la capital de l’Estat, i ara mateix centenars de catalanes i catalans tenen 
causes obertes per la seva implicació en la defensa, en el record i en la reivindicació 
de l’U d’Octubre. 

També aquest Parlament continua patint els efectes de la repressió, i ahir vam 
veure com el mateix president d’aquest Govern, el president Torra, mirava de ser des-
posseït de la seva acta de diputat, malgrat l’acord del Ple del 4 de febrer que el refer-
mava com a president i com a diputat. Precisament, va ser el president Torra, a una 
reunió amb els diputats d’aquest Grup Parlamentari de Junts per Catalunya fa uns 
mesos, que es preguntava, ens preguntava a tots, quanta democràcia estava disposa-
da a sacrificar l’Estat per evitar l’exercici del dret de l’autodeterminació a Catalunya, 
per lluitar contra la independència de Catalunya. I ja en sabem la resposta: tot el que 
calgui i més.

El major exercici d’aprofundiment democràtic que ha tingut lloc a l’Europa con-
temporània, el referèndum de l’U d’Octubre, ha deixat en evidència els dèbils fona-
ments democràtics de l’Estat espanyol, que no només va ser incapaç de posar fi al 
franquisme amb la mort del dictador, sinó que a través del règim del 78 ha creat les 
condicions per perpetuar un estat que és impossible d’estandarditzar entre les demo-
cràcies europees, i que a dia d’avui és mirall per a règims com el turc o com el xi-
nès. El nostre primer missatge d’avui és, per tant, un profund agraïment al Govern 
del president Puigdemont, al Govern del vicepresident Junqueras, al Govern de totes 
aquelles conselleres i consellers que van assumir amb naturalitat que el futur d’aquest 
país es podia decidir amb eines democràtiques, amb urnes, permetent als veïns i les 
veïnes de totes i cadascuna de les poblacions d’aquest país que poguessin expressar 
la seva opinió a través d’un referèndum.

Si mai dubtem si l’U d’Octubre va ser una victòria només cal parar l’orella a la re-
acció de l’Estat, mirar la reacció demofòbica i violenta d’aquell dia i de tots els dies 
que han seguit des d’aquell dia, el vostre judici, la vostra sentència, observar la repres-
sió obstinada contra persones i institucions de Catalunya per defensar –i no ens can-
sarem mai de dir-ho– principis democràtics essencials, per defensar el mínim sentit 
comú democràtic, i tot plegat per mirar d’aconseguir la nostra renúncia, la nostra dis-
culpa i el nostre perdó. I per això ens enorgulleix com sempre, com mai, la vostra força 
i la vostra determinació, el reconeixement de la vostra innocència, que és la nostra, i la 
perseverança en la vostra lluita per la independència, que és també la nostra. 

Durant una campanya electoral en Jordi Sànchez ens va dir: «Feu que allò que 
patim a la presó tingui sentit per allò que feu els que no hi sou.» Us oferim el nostre 
compromís de persistir, de no rebaixar mai el nostre objectiu d’independència i de 
fer possible la república catalana. Farem que tingui sentit el heu patit, el que esteu 
patint, i farem possible la llibertat de Catalunya. 

Gràcies, president; gràcies, vicepresident.

El president

Gràcies, diputat Dalmases. Ara és el torn del vicepresident Oriol Junqueras. Dei-
xi’m que per part d’aquesta presidència lamenti que no hi hagi la presència dels qui 
han fet preguntes molt concretes i que no pugui contestar-los mirant-los a la cara, 
no?, però ben segur que per pantalles estaran atents a les seves respostes.

Oriol Junqueras i Vies

Molt bé. Els fotògrafs estan contents quan faig algun gest fora de l’habitual, eh?, 
quan consulto una cosa. Preguntava sobre el temps disponible, em deien que és il-
limitat, però... (rialles), per tant, va, intentaré ser breu, però... Intentaré ser breu, va. 
No, és una llàstima haver de ser breu en el sentit de que com que ens veiem poques 
vegades, ens veiem poc sovint, ara tindria ganes d’explicar moltes coses, però intento 
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fer un resum general, una explicació general, una resposta general a tot el que s’ha 
plantejat. 

Primer, agrair –i ho dic sense cap ironia, eh?, de debò, de debò– molt que el Grup 
Parlamentari de Ciutadans hagi vingut a la comissió, perquè crec que és un bon exer-
cici i potser la propera vegada es quedaran a escoltar la resposta. Per tant, ho celebro. 
Prefereixo que vinguin que no que no vinguin; prefereixo que estiguin aquí i que 
facin la seva intervenció –hi estigui d’acord o no– que no pas que la facin des d’un 
mitjà de comunicació sense donar la possibilitat de respondre res. Llàstima que no 
s’hagin quedat, perquè estic segur que podria haver sigut interessant. 

I també m’ha semblat que, vista l’experiència, déu-n’hi-do la ponderació del to de 
la intervenció, diguem-ne; per tant, deu ser que..., bé, no ho sé, voldria pensar que és 
que inspiro, allò, una certa simpatia a la gent, perquè en d’altres ocasions els he vist 
cridar molt i avui no. I, per tant, ho celebro; ho dic de debò. Jo crec que és bo que 
hagin vingut, que hagin parlat; llàstima que hagin marxat abans d’hora. 

Tot i així, voldria contestar alguna de les coses que han plantejat. Ells deien que 
no parlem de les coses que afecten la gent. Res més lluny de la realitat, diguem-ne, 
al contrari. Jo me n’he fet un tip de parlar de temes socials i de temes econòmics. 
He parlat d’economia del dret i del revés, pels descosits, constantment, en tots els 
àmbits: amb empresaris, amb sindicats, amb tothom; o d’àmbits socials. 

I, per exemple, només un exemple, però perquè crec que és especialment deli-
ciós, especialment bonic. En una ciutat metropolitana com Sant Vicenç dels Horts, 
en totes elles i a tot el país en el seu conjunt, però en una ciutat metropolitana com 
Sant Vicenç dels Horts doncs cada dia constatàvem que hi ha molts infants, molts 
nens i nenes, molts ciutadans d’aquest país que tenen la sort de parlar a casa seva 
una llengua familiar que no és ni el castellà, ni el català, ni l’anglès, i que potser és 
el xinès o és l’àrab, etcètera. Fruit d’això va néixer una voluntat d’intentar assegurar 
l’alfabetització, és a dir, el ple domini de l’escriptura i de la lectura de tots aquests 
nois i noies en les seves llengües maternes. 

Primer, com un reconeixement a la diversitat del nostre país, que em sembla 
que és una obligació reconèixer-la i un plaer tenir un país divers. Després també 
perquè estàvem convençuts de que és bo que aquest país, que les noves generacions, 
quan s’incorporin al mercat laboral o quan s’incorporin al món de la cultura o de l’art 
o de l’esport o a qualsevol altre tinguin un ple coneixement de la llengua catalana, 
espanyola, anglesa i, si pot ser, d’una llengua més, i si és el xinès o l’àrab o tantes 
altres, doncs és una gran oportunitat. 

Això s’ha convertit també en una realitat en la secundària gràcies a la feina del con-
seller Bargalló i de tot l’equip del departament d’ensenyament. Per tant, ens en preocu-
pem cada dia, i no ens en preocupem amb paraules buides, sinó que ens en preocupem 
amb els fets. És una llàstima ara no tenir més temps per desenvolupar-ho, però ho he 
desenvolupat moltes vegades i m’atreveixo a demanar –gairebé a pregar– que els mit-
jans de comunicació tinguin a bé, de tant en tant, recollir alguna explicació d’aquest 
tipus i que no facin allò que a vegades tendeixen a fer, que és no recollir-la i després dir 
que no n’hem parlat. Sí que n’hem parlat. De tant en tant jo he vingut aquí. Ara esta-
ria bé que tothom fes un esforç. Per tant, de tant en tant intentem parlar-ne, i l’exemple 
doncs jo crec que és bonic d’explicar i que és bonic de traslladar.

Parlava la portaveu de Ciutadans, la senyora Roldán, de que què ens pensàvem 
la tardor del 2017, l’octubre del 2017. Doncs el que ens pensàvem era aproximada-
ment molt del que va passar; el que ens pensàvem era que tothom tenia l’obligació 
de respectar la democràcia, però que probablement, atesa l’experiència, l’estat pro-
fund –el deep state– no resistiria la temptació antidemocràtica. Ja he explicat –jo 
ho he explicat abans– que jo ho explicava a molta gent, a tothom que volia escoltar, 
que probablement ens voldrien posar a la presó i ens posarien a la presó. I que era 
un pas més en el camí de la llibertat. Per tant, què ens pensàvem? Doncs ens pen-
sàvem això. 
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I també ens pensàvem –i els fets ho han corroborat– que els tribunals europeus 
ens donarien la raó que els tribunals espanyols ens neguen. Bé, això també ha passat. 
I per què ha servit? Ha servit, entre altres coses, per obrir els ulls a molta gent que es 
pensava que això no passaria, però també per obrir els ulls aquí, a casa nostra, i obrir-
los a Europa, on hi havia gent que deia: «Home, no, no us posaran a la presó, perquè 
no pot ser, perquè no s’atreviran», més o menys deien el mateix que deien els d’aquí. 

Bé, doncs ara han tingut l’oportunitat de constatar-ho. I tenen l’oportunitat de recti-
ficar-ho. I tenen l’oportunitat de corregir-ho. I és bo que ho corregeixin, especialment 
encara més quan resulta que hi han òrgans judicials que explícitament –en aquest cas 
espanyols– desobeeixen el que diuen els tribunals europeus. És bo que això es vegi; és 
bo que es visualitzi; és bo que es vegi la delegació espanyola del Partit Popular Euro-
peu votant en contra de les recomanacions que fa el Parlament Europeu en els siste-
mes judicials d’Hongria i de Polònia.

I per què us penseu que la delegació espanyola del Partit Popular Europeu vota en 
contra de les recomanacions que fa el Parlament Europeu al sistema judicial honga-
rès i polonès? Doncs perquè quan veu les barbes del seu veí afaitar pensa en les seves. 
I és bo que això també ho vegi el Parlament Europeu. Sí, clar que és bo. I que ho vegi 
la Comissió Europea. Sí, clar que és bo. I que ho vegin els mitjans de comunicació 
europeus i que ho vegin les opinions públiques europees. Clar que és bo. 

I si el fet d’estar a la presó és el preu que paguem perquè això es visualitzi, doncs 
és el preu que paguem. I si abans que jo no hi hagués sigut altra gent de la meva fa-
mília que hagués estat disposada a pagar aquest preu i que l’hagués pagat, segura-
ment jo no hauria après aquesta lliçó amb la convicció i amb la fermesa que la vaig 
aprendre. I, en tot cas, a mi el que em correspon –a mi i a tots vosaltres, si m’ho 
permeteu– és fer tot el possible perquè les noves generacions mai més hagin de co-
nèixer la presó per exercir el dret a vot. I aquesta és la lliçó que jo vaig aprendre i és 
la lliçó que jo voldria transmetre. I és evident que com més siguem els que ens esfor-
cem en transmetre-la, més possibilitats tenim de que aquesta lliçó qualli i sigui efec-
tiva. I això és bo per a tothom, també per a aquells que aplaudeixen la nostra presó. 

I em preguntaven que què em semblava a mi trencar famílies... I ara sí que és una 
llàstima que no hi siguin, perquè a mi m’han de parlar de trencar famílies? A mi? 
Que avui tampoc podré anar a casa meva a saludar els meus fills? De debò aquesta 
pregunta retòrica creuen que serveix d’alguna cosa més enllà de satisfer la seva va-
nitat, de repetir sempre el mateix sense preguntar-se mai veritablement què és el que 
passa al seu voltant? Com creieu que respondran aquesta pregunta els nostres fills i la 
generació dels nostres fills? Doncs la respondran segur amb la mateixa tranquil·litat 
d’esperit que jo intento transmetre en aquesta sessió, però també amb la mateixa fer-
mesa. També.

I també comentaven que..., deien: «Usted sigue igual que siempre.» Doncs sí. 
M’ho prenc com un elogi, no sé si era una crítica o no, però vaja, jo m’ho he pres 
com un elogi. Gràcies, gràcies. Gràcies per constatar-ho. 

Que si pensava demanar perdó. Si algun ciutadà d’aquest país –o d’on sigui: qual-
sevol persona– creu que és bo, necessita sentir que jo d’alguna manera m’excuso si 
en algun moment amb les meves paraules o amb els meus fets li vaig causar una sen-
sació de malestar, jo no hi tinc cap inconvenient, cap inconvenient. Ara, també és 
evident que jo no vaig ordenar a ningú apallissar votants. Oi que no? Oi que no? Ni 
jo no vaig empresonar ningú, ni he tingut mai la temptació de fer-ho, ni ho faré mai. 
I aquesta és una diferència substancial, radical, decisiva, entre jo i els meus companys 
i aquells que aplaudeixen la nostra presó. Perquè nosaltres no ho faríem, nosaltres no 
ho hem fet, nosaltres no ho farem. I això no ens fa més febles; això ens fa més forts, 
molt més forts que ells. I la prova és que no s’esperen a sentir la resposta. Crec que 
ho he contestat tot. 

Respecte a la intervenció del portaveu dels comuns, agrair la solidaritat que ex-
pressava. Respecte a la taula de diàleg, expressar el meu entusiasme en el diàleg. Sí, 
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és imprescindible sempre, a tot arreu, amb tothom, fins i tot amb aquells que no vo-
len dialogar. Fins i tot amb aquells que se’n burlen, del diàleg. Sí, i és més meritori 
voler dialogar amb aquells que no volen dialogar. Clar que sí. Per tant, tot l’entusi-
asme en aquest sentit. I també, en aquest àmbit, voler dialogar sempre amb tothom 
i a tot arreu no és un senyal de feblesa; al contrari, és un senyal de fortalesa, és un 
senyal de confiança en nosaltres mateixos, amb els nostres arguments, amb les nos-
tres veritats, amb les nostres paraules, amb els nostres exemples. No ens fa cap por 
parlar, no ens fa cap por contrastar les nostres opinions. Per tant, tot l’entusiasme. 

Al mateix temps, també, aquest entusiasme és compatible amb l’escepticisme que 
es deriva de l’experiència històrica. I és que, malauradament, el Partit Socialista mol-
tes vegades ha defraudat les esperances d’aquesta societat, d’aquest país, etcètera. 
Per tant, inevitablement hem de tenir un punt d’escepticisme atesa l’experiència. Ara, 
aquest punt d’escepticisme, si m’ho permeteu, fa més meritori l’entusiasme que tenim 
a l’hora de parlar. Bé, doncs les dues coses són veritat alhora. Som escèptics, sí, per-
què ens han donat molts motius per ser-ho, certament, certament. I fa poques setma-
nes, i pocs dies abans i poques hores abans de les darreres eleccions, diguem-ne, que 
s’esforçaven en alimentar el nostre escepticisme. Però això és compatible, és absolu-
tament compatible, no és contradictori, no és contradictori, amb l’entusiasme, amb la 
voluntat, amb el compromís a l’hora de dialogar

De la mateixa manera que saber que construir les majories necessàries i les 
complicitats necessàries per exercir el dret d’autodeterminació –i aquí apunto una 
resposta que també va adreçada al senyor Riera, el portaveu de la CUP..., aquesta 
convicció de que construir aquestes majories és difícil no ens fa perdre en absolut 
l’entusiasme a l’hora de construir-les, al contrari. Precisament perquè sabem que és 
difícil, sabem que hi hem de posar totes les ganes, tot el rigor, tota la capacitat, tota 
la constància. I ambdues coses són certes alhora, perquè molt sovint a la vida hi ha 
moltes coses que són veritat alhora, i això els meus companys m’ho han sentit expli-
car moltes vegades i per això somriuen quan m’ho tornen a sentir explicar. Però és 
que és així. És que a la vida hi ha coses que són veritat alhora. I només semblen con-
tradictòries si es té una mirada –permeteu-m’ho dir així– una mica miop, una mica 
«curterminista», una mica tacticista. Clar que el que volem fer és difícil, perquè si 
no fos difícil, quin mèrit tindria que ho volguéssim fer? Si volguéssim fer coses fà-
cils no estaríem fent això que estem fent, no? No hem vingut aquí a fer coses fàcils 
–o almenys no només a fer coses fàcils–, hem vingut a fer allò que és necessari, fins 
i tot, especialment, quan allò que és necessari és difícil. Per això ens hi posem, per 
això hi som i per això no hi renunciem.

Certament –ho deia en la intervenció inicial–, jo estic convençut... M’acarono la 
cara davant de la dificultat de la cosa, diguem-ne; és un símptoma típic. Certament 
–ho he dit en la intervenció inicial–, la repressió que ara ens afecta a nosaltres, que 
ens ha afectat a nosaltres, que ens segueix afectant a nosaltres, no és i no serà només 
per a nosaltres. Serà per a molta altra gent. Hi ha sindicalistes que estan condemnats 
o estan pendents de condemnes per participar en un piquet. El dret de vaga també 
està sota sospita. El dret de cantar està sota sospita. El dret de parlar està sota sos-
pita. El dret d’actuar amb titelles està sota sospita. L’humor està sota sospita. Fins i 
tot mocar-se el nas està sota sospita. I tots hem vist un periodista anant a un tribunal 
a donar explicacions sobre per què es va mocar.

Per tant, és evident que la repressió no és només per a nosaltres. Jo crec que amb 
nosaltres frueixen una mica més, diguem-ne, eh?, però no només és per a nosaltres i, 
ja ho deia abans, jo no me n’alegro gens, al contrari, ho lamento profundament. Però 
crec que tots aquells que vulguin transformar la realitat de veritat toparan amb aques-
ta repressió. Perquè tenen molts interessos a preservar, perquè tenen molts privilegis 
a cuidar i perquè fa molt de temps i moltes generacions que s’hi senten confortables, 
amb aquests privilegis. I, per tant, no volen córrer el risc de perdre’ls. I, per tant, qual-
sevol que s’ho prengui seriosament té el risc de topar-se amb aquesta repressió.
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Atribueixen a Thoreau, a un dels pares de l’ecologisme, la frase de que..., estant a 
la presó va rebre una visita i el visitant li va dir: «Però com és que estàs a la presó? 
Com és que has acabat a la presó?» I Thoreau li va contestar: «I com és que en un 
món tan injust encara no hi ets tu?» Òbviament, no la desitjo a ningú, eh?, no la desit-
jo a ningú. Però és bo que en siguem conscients, i és bo que ens ajudem tots plegats 
a l’hora de combatre-la. Perquè, sincerament, eh?, allò que sigui bo per a vostè o per 
al que vostè representa o per als seus amics o per a la seva família, en el sentit de ga-
ranties jurídiques plenes i de veritat, també és bo per a mi i jo ho celebraré més que 
ningú del món, diguem-ne.

Hauria estat millor convocar eleccions l’octubre del 2017? Gran pregunta. Jo crec 
que, si no hagués passat el que va passar, ara molta gent no es creuria que allò que va 
passar de veritat podia passar. És com un joc de paraules, però espero que s’hagi entès 
bé, eh? Malauradament, tristament, calia que passessin moltes de les coses que van 
passar, en termes de repressió, perquè molta gent obrís els ulls i es cregués que aque-
lla repressió no era només una possibilitat teòrica, no era només un record del passat, 
sinó que era una realitat i que es podia tornar a produir. Hi insisteixo, jo l’assumeixo. 
L’assumeixo perquè em sembla que forma part de les meves obligacions assumir-la.

Hi ha una altra frase bonica que també costa resistir, no l’he dit en la meva inter-
venció inicial, però que costa resistir de dir-la. I és recordar aquell discurs de Lluís 
Companys sortint de la presó, tornant de la presó, tornant del Penal del Puerto de 
Santa María a Barcelona, i dient aquelles paraules de «Portem l’ànima empapada 
d’emocions» –no soc literal en la cita, eh?, perdoneu–, «però no hi portem cap rancor 
ni cap esperit de venjança, però sí voluntat de justícia i de reparació». Doncs escol-
teu, cap rancor, cap rancor. Entre d’altres coses, perquè de què em serviria, el rancor?

Per tant, cap rancor. Ara, tota la voluntat del món de reparació i de justícia. Això 
sí. Per a tothom, per a tothom. I tants i tants i tants ciutadans espanyols han sigut víc-
times d’aquesta repressió i, en alguns aspectes, ho continuen sent i ho poden tornar a 
ser. I, per tant, amb ells, tota la meva solidaritat i tota la meva estima. I als seus repre-
sentants polítics i als seus representants socials, clamar-los, demanar-los que siguin 
especialment conscients i que estiguin especialment a l’altura del repte que tenen plan-
tejat. Perquè, si de veritat volen canviar les coses, no els serà fàcil. No els serà fàcil.

Posats a dir cites, va, una altra. Diu que quan Sèneca es va acomiadar de Neró, 
que l’acabava de condemnar a mort, Sèneca li va dir: «El teu poder rau en la nostra 
por. Quan nosaltres ja no tenim por tu ja no tens poder.» Doncs es tracta de supe-
rar-la. I, si en algun moment algú la té, saber-la administrar. I això, com tot, s’aprèn, 
i s’entrena, si cal.

Va, més coses. La pregunta que feia el senyor Riera sobre si arribarà un nou 155. 
No m’agrada especular sobre escenaris de futur. És evident que no és descartable. 
Clar que no. Hem de treballar perquè no arribi, i la millor manera que no arribi, efec-
tivament, és que nosaltres siguem una república, no? Aquesta segur que és la millor 
recepta. I per ser una república segur que la millor recepta és construir-la des de les 
institucions. També. Perquè és més fàcil i és més efectiu construir-la amb les institu-
cions i des de les institucions que sense les institucions i amb les institucions en con-
tra. I, per tant, a nosaltres ens toca preservar-ho tot. Ens toca preservar la capacitat de 
mobilització social en tots els àmbits, també en l’àmbit laboral, sindical, de tota mena. 
Però ens toca també preservar les institucions, perquè fer tot això que és tan difícil de 
fer amb les institucions en contra hem comprovat, en molts moments de la nostra his-
tòria, que era tremendament difícil. I, per tant, és millor fer-ho des de les institucions, 
on, malgrat la migradesa del poder real doncs sempre n’hi ha una miqueta més que 
sense. Però, vaja, crec que en això tots hi estem d’acord. 

Respecte a la pregunta de quines perspectives té el diàleg amb l’Estat, crec que 
l’he contestat: jo crec que és difícil, molt difícil, molt difícil, però que l’hem d’as-
sumir amb tot l’entusiasme del món. És més –i ho deia abans, eh?, però ara ho diré 
d’una altra manera–, com més francs siguem, com més sincers siguem –i ho som 
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del tot, perquè som així, som sincers–, més cost té per a l’Estat no estar a l’altura 
d’aquesta sinceritat i d’aquesta franquesa i, per tant, més eficaç és la nostra voluntat 
didàctica i la nostra voluntat de fer entendre a molta gent que nosaltres som, érem i 
serem sincers, i la contrapart no sempre ho ha sigut i potser no sempre ho serà. I em 
sembla que he utilitzat els temps verbals amb molta precisió; em sembla, em sembla. 

Com construir la majoria que ens és necessària? Doncs fent el que hem fet. Con-
tinuar-ho fent i fent-ho més, i persistint en l’esforç. No abandoneu mai ni la fe ni la 
tasca; no abandoneu mai ni la fe ni la feina; no abandoneu mai ni el compromís ni 
l’exercici quotidià. Per tant, com ho hem de fer? Doncs parlant amb tothom, com-
partint interessos amb tothom, intentant fer entendre a tothom que allò que volem és 
bo per a ells, escoltant-los, aprenent d’ells, aprenent a defensar allò que a ells també 
els preocupa. Compartir, en tots els àmbits –en els àmbits socials, en els àmbits de 
l’habitatge, en els àmbits sindicals, en els àmbits laborals, en els àmbits empresarials; 
en tots els àmbits. Estar a l’altura de les necessitats de la gent d’aquest país, sabent 
que molt sovint els interessos de tanta i tanta gent com som no sempre són fàcils de 
conciliar. Però forma part de la nostra feina conciliar-los, i el millor dels discursos 
és sempre l’exemple. 

Jo crec que ho hem de fer així, com ho hem fet i com ho estem fent, i hem de se-
guir-ho fent, i que si en pocs anys, o amb relativament pocs anys, hem passat del 10 
per cent..., en aquest Parlament vam passar de deu diputats a una majoria absoluta de 
diputats, amb relativament pocs anys, diguem-ne..., vol dir que no està malament la 
feina que hem fet, diguem-ne. Clar que voldríem haver anat més ràpid, i tant que sí. 
Vaja, jo voldria haver anat tan ràpid que no hagués calgut ni tan sols que algun dia 
arribés a la presidència d’Esquerra Republicana. Doncs mirin, tot això que m’hauria 
estalviat i estaria a la universitat fent classes i explicant com va ser la independèn-
cia de Catalunya als anys vuitanta del segle XX, per exemple. Com podeu entendre, 
m’agradaria molt. Però ens toca fer aquesta feina; doncs fem-la. I si el que hem fet 
ens ha permès acumular totes aquestes forces, doncs el que hem de fer és persistir per 
acumular-ne encara més.

Intento anar acabant, perquè soc conscient que ara potser sí que estic abusant de 
tots vosaltres, però, vaja, era per demostrar que no m’han passat les ganes de parlar, eh? 

Respecte a la intervenció que feia el company i amic Orobitg –al qual intentaré 
tractar de vostè, però em costarà també–, vostè citava els noms del senyor Mariano 
Rajoy, de la senyora Sáenz de Santamaría o d’aquells que avui no han volgut venir en 
aquesta comissió, o que no han volgut venir mai en aquesta comissió, que no han vol-
gut comparèixer. Deixeu-me dir-ho en aquests termes: aquells que van ser més pro-
tagonistes del 155, aquells que el van demanar més –el senyor Rivera–, aquells que 
el van aplicar amb més entusiasme –el president del Govern espanyol i la vicepresi-
denta del Govern espanyol de l’època–, aquells que més van repetir que ens havien 
escapçat ja no hi són. I jo sí. I hi seré, hi seré, hi seré. I els meus companys, sí; i, si 
volen, hi seran; i si volen, que estic segur que volen, hi serem plegats en moltes coses. 

I, per tant, no deixa de ser un motiu, una invitació a la reflexió constatar que 
aquells que més entusiasmats estaven són aquells que ara ja no hi són. Doncs sí, les 
urnes, la democràcia, els vots ens han passat factures diferents. Ves que no sigui que 
jo prefereixi la meva factura. 

I efectivament, efectivament, la taula de diàleg és un pas endavant, un pas incert, 
segur –ja ho he explicat abans–, però és un pas endavant. És la primera vegada que es 
reconeix l’existència d’un conflicte polític; és la primera vegada que es reconeix el fet 
de que els interlocutors han de parlar d’igual a igual respecte a aquest conflicte polític. 
Això és el que hem demanat durant anys. Això és el que hem demanat sempre, sempre, 
i ara que tenim, amb incerteses, però ara que tenim allò que hem demanat sempre, ara 
hem d’aprofitar-ho, ara hi hem de ser més que ningú, ara hi hem de ser sempre, i quan 
algun dia en aquella taula ja no quedi ningú més que nosaltres perquè hagin optat per 
marxar, si és que fos així, nosaltres hi hem de seguir sempre, perquè la bandera del 
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diàleg és la millor de les banderes per fer realitat aquella república que tant desitgem 
i que estem tan segurs que és la millor opció per al nostre país. I, per tant, animar-vos 
a continuar en aquesta feina.

I ja per acabar, ara sí, en resposta a la intervenció que feia el senyor Dalmases, 
quan deia «aquest vespre», nosaltres, vostè deia «vostès», referint-se a nosaltres..., 
«tornareu a la presó», deia. Deixeu-me ara una maldat, eh? Per tant, els periodistes 
que aprofitin, diguem-ne. Deixeu-me una maldat. D’acord, aquest vespre tornarem 
a la presó. No passa res. A la presó hi trobarem molta gent, molta d’ella molt més 
honrada que molts dels poderosos que ens condemnen cada dia.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments forts i perllongats.)

El president

Si us plau.

Oriol Junqueras i Vies

Perdó, perdó. Molt breument: entre ara i el dia que us torni a veure aquí us tro-
baré a faltar molt, però em prepararé molt, eh?, també.

El president

Molt bé. Amb aquesta intervenció crec que acuradament s’han contestat totes les 
preguntes. Per tant, donaríem per finalitzada aquesta primera compareixença.

I ara passem, doncs, a la segona, que serà en Jordi Turull.

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

d’onze i onze minuts.

El president

Bé, continuem, doncs, amb la sessió d’avui, amb la següent compareixença. 

Compareixença de Jordi Turull i Negre, exconseller de la Presidència, 
en qualitat de testimoni

365-00024/12

El conseller de la Presidència del Govern legítim, el conseller Jordi Turull, que em 
comentava ara venint que està especialment interessat en que, si ens sent el Grup de 
Ciutadans, doncs que estan convidats a estar a la sala perquè ha estat atent al que és 
la seva aportació i que té, diguem-ne, alguna resposta al respecte, ja que s’ha adreçat 
en genèric als presos. Per tant, doncs, seran benvinguts si s’incorporen, diguem-ne, a 
la sessió d’aquesta nova compareixença.

Reitero que avui presidir aquesta comissió té una càrrega emocional per a tots, 
especialment per als que hem conegut i coneixem doncs els compareixents i la situa-
ció que en aquests moments pateixen, no?

En Jordi Turull coneix bé la casa. Sigues benvingut, doncs, novament aquí en seu 
parlamentària, una seu que coneixeu molt bé per la vostra activitat parlamentària en 
els anys que heu exercit, que, pel que m’ha arribat, heu estat una persona cercado-
ra permanent d’acords i de consens en els afers parlamentaris. Per tant, novament, 
doncs, sentiu-vos aquí a casa vostra.

El desenvolupament de la sessió és una primera intervenció en què pugueu, doncs, 
amb el temps, sentir-vos còmodes, dir el que considereu que hagueu de dir com a testi-
moni que vau ser de l’aplicació del 155; no només testimoni, sinó que, a més a més, el 
vau patir en carn pròpia amb la vostra destitució. I, per tant, el vostre testimoni és im-
portant, doncs, per a aquesta comissió. Tot seguit, els grups parlamentaris tenen un 
torn de cinc minuts per fer les preguntes que considerin oportunes, i, posteriorment, 
podeu respondre, també amb el temps que considereu oportú, doncs les preguntes dels 
grups parlamentaris. Per tant, sense més, conseller, teniu la paraula.
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Jordi Turull i Negre (exconseller de la Presidència)

Molt bé, moltes gràcies, president, conselleres, consellers, diputades i diputats. 
No cal que els digui com m’honora i com d’emocionant és tornar a ser avui aquí al 
Parlament, a la seu de la sobirania del poble de Catalunya. I que, justament, per mi-
rar-ne de ser al màxim de conseqüent amb els seus mandats, portem més de set-cents 
dies a la presó i pesa, en aquest cas sobre mi, una condemna de dotze anys. I d’altres, 
com el president Puigdemont, com el conseller Lluís Puig, com el conseller Toni Co-
mín, com la consellera Serret, com la consellera Ponsatí, com la Marta Rovira, com 
l’Anna Gabriel, doncs pateixen les conseqüències de l’exili.

No puc començar aquesta compareixença, que és pública, sense abans, si m’ho 
permeten, transmetre tot el meu afecte, tot el meu escalf, tota la meva solidaritat a to-
tes aquelles persones que han patit els devastadors efectes dels temporals de la setma-
na passada, i en especial als familiars i amics d’aquelles persones que han perdut la 
vida. Així com també el meu reconeixement a tants i tants servidors públics d’emer-
gències i voluntaris que, de manera excel·lent, també han estat al peu del canó per aju-
dar la gent que en patia les conseqüències.

Aprofito també, si m’ho permeten, per demanar-los excuses, perquè el 24 de març 
del 2018 havia de ser aquí per seguir fent un debat d’investidura, però que, per  causes 
absolutament alienes a la meva voluntat, no vaig fer acte de presència. Unes cau-
ses que relliguen amb tot el que avui els vull explicar en aquesta compareixença. I una 
compareixença que, al tenir dret a ser acompanyats per la persona que considerem i 
designem, li agraeixo també molt a la consellera de la Presidència i portaveu del Go-
vern, Meritxell Budó, que em vulgui acompanyar. Perquè també relliga moltes coses 
des del punt de vista de que per molts 155 que hi hagi per apartar els representants 
independentistes sortits de les urnes, i mentre així ho diguin aquestes urnes, després 
d’un en vindran d’altres. I així successivament fins que s’accepti per part de l’Estat el 
mandat de les urnes en comptes de combatre’l o silenciar-lo.

Com que el temps és el que ha explicat el president i aquests dies, doncs, m’he 
pogut documentar del que ha tractat aquesta comissió i de la documentació de la que 
disposen, per no ser reiteratius la meva intervenció serà una valoració del tot polí-
tica del que crec que ha suposat el 155 i de tot el que ha comportat i comporta des 
del punt de vista de la dinàmica en el terreny de la democràcia dels drets i llibertats 
fonamentals. També sobre la motivació sincera i de fons que va tenir el 155. I, so-
bretot, també el salt de registre que ha suposat la seva aplicació. I com que a més de 
conseller de la Presidència i de portaveu del Govern, que és un càrrec absolutament 
transversal, em prenc la llicència justament de fer-ne una valoració molt transversal, 
amb la perspectiva del temps i dels fets que s’han anat succeint i que cada vegada 
veig més clars.

Amb tot això què vull dir? Vull dir que no entraré en la seva viabilitat jurídica, 
perquè ja ho han fet en aquesta mateixa comissió juristes experts amb molta més 
autoritat, òbviament, que un servidor. Tampoc dels efectes materials i perjudicis 
concrets per a la institució de la Generalitat en el camp d’afectació de la seva go-
vernança, en el camp de planificació i desenvolupament de plans i programes, de 
la paràlisi de l’Administració acompanyada d’un increment de la burocràcia, de la 
pèrdua de recursos propis per aquesta paràlisi en l’aplicació del 155 o dels enormes 
efectes negatius directes del 155 sobre els ciutadans, entitats, empreses de Catalu-
nya, que es concreten en el retard en ajuts, beques, subvencions, convenis i acords 
de col·laboració, hi insisteixo. Tot això ho tenen molt ben documentat en l’estudi que 
els hi va portar a tots vostès i que va venir a explicar aquí el senyor Pau Villòria i fet 
justament des del Departament de la Presidència. 

Ni tampoc m’entretindré en l’àmbit material propi del Departament de la Presi-
dència, perquè també consta en el llistat de greuges d’aquest document. Ni tampoc 
en una altra vessant, que és també del Departament de la Presidència, però molt més 
transversal, que és el Gabinet Jurídic central, perquè el senyor Francesc Esteve tam-
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bé va deixar ben clar en aquesta comissió el que va suposar l’article 155 d’indefensió 
davant dels tribunals per la manca de defensa jurídica dels interessos de la Genera-
litat perquè, és clar, l’Estat era art i part. Tot això, ho repeteixo, ho tenen molt ben 
documentat i explicat en aquesta comissió. 

Ara bé, com que el 155 és molt més que tot això que consta al document sobre les 
valoracions materials, tècniques i jurídiques, molt més gruixut que tot això en la seva 
dimensió més política, és en això darrer que vull centrar la meva intervenció. Seré 
telegràfic en els enunciats i, en tot cas, després, a partir de les seves intervencions, ens 
podem submergir en aquelles parts que vostès considerin més oportunes. 

Mirin, per mi, el 155 és i suposa un bypass. Sí, un bypass. L’aplicació del 155, des 
del meu punt de vista, suposa la culminació d’un fracàs per un engany d’estat i l’inici 
d’un altre més perniciós encara, és el bypass que va de la intervenció de l’auto govern 
i les finances de la Generalitat a la intervenció del mandat de les urnes directament, 
a la intervenció de la democràcia a Catalunya. 

Per una banda, com deia, és el punt culminant d’un fracàs per un engany d’estat: 
l’engany de la transició del pacte del 78 que va prometre que la Constitució seria l’ei-
na a partir de la qual es donaria progressivament resposta a la voluntat permanent 
i creixent d’autogovernar-se de sempre de Catalunya, i que donaria cos i contingut i 
capacitat de decisió a les seves institucions pròpies –que venen de molt abans que 
la Constitució– per acabar convertint-se, aquesta Constitució, en la principal eina, 
justament, per combatre cada cop de manera més extensiva i més intensiva aquest 
autogovern, buidant de contingut polític efectiu i real les seves institucions. L’engany 
de passar de prometre més autogovern a combatre’l. 

El 155 és el bypass que va de la culminació de la reducció total de l’autogovern 
de debò per passar, des de llavors, ja no a intervenir l’autogovern –que també–, sinó 
a intervenir la voluntat de les urnes. I m’explicaré. Com deia, l’any 78 es va dir i re-
petir que la Constitució seria l’eina a partir de la qual es donaria progressivament 
resposta a la voluntat permanent i creixent d’autogovernar-se de sempre de Catalu-
nya i donar cos i contingut a les seves institucions pròpies –que venen de molt abans 
de la Constitució. Per això justificava la seva gran flexibilitat i que molts temes –la 
majoria, els de més calat– es deixaven al desenvolupament del legislador. Però amb 
aquest esperit: l’anar a més en la concreció de l’autogovern. 

Però ja poc després de la Constitució vingué la LOAPA com a primer avís de la 
voluntat sincera de l’Estat. La primera prova de la poca solvència o solidesa d’aque-
lla promesa en forma d’expectativa; vaja, el primer tast d’aquell engany. No els va 
sortir prou bé i es va optar per un sistema més sibil·lí; i s’optà, si ho recorden, per 
aquell ús i abús de la legislació bàsica de l’Estat que deixava poc marge d’autogo-
vern en la seva capacitat normativa, tot acompanyat per una asfíxia i un espoli fiscal 
que es va anar cronificant i intensificant pels reiterats incompliments en inversions 
i altres obligacions de l’Estat amb Catalunya.

Passats uns anys, com que semblava que amb això no n’hi havia prou, ha arri-
bat la LOAPA del segle XXI amb la sentència de l’Estatut, on es deixen ben clares 
les coses i que ens situa, en alguns temes cabdals d’autogovern, pitjor que l’Esta-
tut de l’any 79. I per si fos poc, llavors, a més a més comença un altre ús i abús 
que, en aquest cas, és el de la prerrogativa de suspensió, per part del Govern de 
l’Estat davant el Tribunal Constitucional, de la capacitat legislativa del Parlament 
de Catalunya i una major intervenció de les finances de la Generalitat. Acompa-
nyat del discurs més pervers de dir que la Generalitat el que ha de fer és ocupar-se 
dels temes que preocupen els ciutadans, i tota la normativa que sortia d’aquesta 
casa per fer-hi front, era el mateix Estat que l’anava bloquejant amb un Tribunal 
Constitucional que s’adaptava, i s’adapta, al dia i a l’hora que li convé més al Go-
vern central. Un Tribunal Constitucional que s’ha arribat a convertir en un simple 
decorador jurídic d’aquest engany d’estat del pacte constitucional del 78 pel que 
fa a Catalunya. 
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Recordar que alguns dels anomenats «pares de la Constitució» han arribat a dir 
aquí, en seu parlamentària, que el Tribunal Constitucional no els hi mereixia cap 
respecte. No ho dic jo, ho ha dit un pare de la Constitució. 

En cada un d’aquests aspectes ens hi podríem aturar del que suposa de reculada i 
reculada de l’autogovern, reculada rere reculada que en definitiva vol dir engany rere 
engany respecte a l’esperit del pacte constitucional que van explicar. 

Tot i això, des de Catalunya sempre hi ha hagut un intent i una crida per ressi-
tuar les coses al punt de les expectatives i d’aquell pacte del 78. Ja sigui per la via 
de quan el catalanisme ha estat decisiu a Madrid, ja sigui quan després –i tot i la 
sentència de l’Estatut– es va proposar el pacte fiscal, o fins i tot quan s’inicia una 
dinàmica de judicialització i repressió sense precedents. El mateix 10 d’octubre del 
2017 des d’aquest Parlament el president Puigdemont proposa obrir una etapa per a 
la negociació i el diàleg. Inclús ara, sempre, i amb tot el que s’està patint, s’està dis-
posat al diàleg. Un diàleg real, no per fer bullir l’olla, no per marejar la perdiu, per-
què, com vaig dir en aquest Parlament, amb això la perdiu fa com la gallineta, que 
està tan marejada que ha dit que prou. Diàleg real.

Però el discurs de l’Estat a qualsevol reivindicació d’aquell desig i d’aquest desig 
de major autogovern de Catalunya, de major capacitat política de les seves institu-
cions, de major voluntat d’autodeterminació per mandat exprés de les urnes, la res-
posta de l’Estat ha estat sempre la mateixa: reduir més encara l’autogovern i sempre 
amb l’amenaça com a bandera i la resignació com a proposta per a Catalunya. 

Però, és clar, com que és més fonda, antiga i ferma la voluntat d’autogovernar-se 
dels catalans que les amenaces de l’Estat –i la resignació mai ha format part de la 
manera de ser i de fer política d’aquest país–, hi havia una cosa que fins llavors no 
podien intervenir, reduir, que era justament que els representants polítics sorgits de 
les urnes aquí a Catalunya sempre han actuat tossudament amb aquesta mentalitat 
de màxim autogovern per a Catalunya.

Uns resultats a les urnes que no sols desautoritzaven del tot aquest tracte de l’Es-
tat amb Catalunya, sinó que apuntaven ja en la direcció contrària. A menys auto-
govern per l’acció de l’Estat, més increment del desig d’independència per part dels 
catalans. De fet, a l’Estat, per molt que hagin actuat amb la pastanaga ben petita i 
més grans els cops de bastó, sempre els ha acabat fallant una cosa, que no és ni molt 
menys menor: el que deien les urnes, que els ha desautoritzat i que ha fet que cada 
cop més i més ciutadans se sentin cada cop més i més allunyats o absolutament des-
connectats d’aquest estat.

Ara que hem passat de la promesa de les expectatives del 78 als fets en tots aquests 
anys, s’imaginen quin seria ara, avui, el resultat del referèndum sobre la Constitució 
espanyola en comparació amb el que va ser l’any 78? Doncs això. Crec que no fan 
falta masses enquestes ni estudis demoscòpics per imaginar-se’n el resultat. Davant 
d’aquesta constatació que l’Estat sap, en comptes de mirar de reconduir la situació i 
aplicar més la seducció que el cop de bastó, amb el 155 es va més enllà, i l’Estat fa 
un salt qualitatiu, i s’intervé la darrera cosa que els faltava: ja no la gestió ordinària 
de l’autogovern –que també–, ja no les finances de la Generalitat –que també–, ja no 
la capacitat normativa d’aquest Parlament –que també–, sinó la representació institu-
cional de la Generalitat. I el 155 és l’instrument més adequat que troben. I per això 
cessa el Govern, a tot, i es dissol el Parlament. Quan no els agradava el que es feia, 
per una via o una altra ho intervenien. 

Ara, com que ja directament es descaren i el que no els agrada és qui escullen 
els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i que els governin o representin, interve-
nen directament en aquests, i el 155 és la forma ideal que troben i que modulen a 
gust del consumidor. Fixin-se, per omplir de contingut l’autogovern de Catalunya 
sempre s’ha fet la interpretació més restrictiva de la Constitució. Per al 155, que 
vol dir per combatre l’autogovern, com sempre, la interpretació més extensiva de 
la Constitució. 
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I, com ha deixat clar i sense complexos el mateix senyor Rajoy, no cal que ningú 
faci estudis sintàctics sobre les cartes entre el president Puigdemont i els avisos del 
Govern de l’Estat per motivar i justificar el 155. S’hagués aplicat el 155 igualment en 
la seva màxima dimensió per apartar aquells que no els agraden. I no els agraden per 
ser conseqüents amb els seus compromisos i amb aquesta voluntat dels catalans de 
governar-se per unes institucions pròpies que venen de molt més lluny que la Cons-
titució; i que aquesta, lluny de protegir-les –com van dir l’any 78–, les vol deixar a 
la mínima expressió de la seva capacitat política.

Però, és clar, a l’Estat, una altra vegada, el 21 de desembre del 2017, a les elec-
cions del 155, li tornen a fallar les urnes, i l’independentisme fa de nou majoria ab-
soluta. I les urnes, en comptes de descabezar al independentismo, li tornen a donar 
majoria absoluta. De nou, les urnes –que vol dir els ciutadans– desautoritzen i deixen 
en evidència l’Estat. I l’Estat, tot ell com a concepte, i com sempre, també, lluny de 
reflexionar, segueix «apretant» més l’accelerador i torna a fer un salt endavant des-
prés del 155, i aprofitant-lo consolida ja no sols una manca d’independència de la cú-
pula judicial, sinó que es perpetra un autèntic creuament de poders des de la voluntat 
d’intervenir novament el mandat de les urnes.

Fixin-se. Des del Govern central se’ns diu i es sentencia què és legal i què no és 
legal. Des del Govern central se’ns diu en quins termes es posicionarà, quin dia i 
quina hora el Tribunal Constitucional. Des del Govern central se’ns diu a nosaltres 
mateixos de què se’ns acusarà, quan se’ns acusarà i quan, pels efectes de l’acusació, 
nosaltres serem suspesos. I des de la cúpula judicial se’ns diu quines persones po-
dran fer política i com; i quines no; i qui, al seu gust, pot ser o no pot ser president de 
la Generalitat sense que hagin estat prèviament cap d’ells condemnats per sentència 
ferma. I tot això, evidentment, acompanyat per fer passar a millor vida drets i lliber-
tats fonamentals. 

És per això que després, i a partir del 155, l’Estat ja perd tota mena de complex 
i s’atreveix a tot per assolir el seu objectiu. El deep state –això que ara se’n diu el 
«deep state»– passa a manar. I d’aquell esperit del 78 que es va conjuminar ha anat 
revifant cada cop més l’atado y bien atado i s’ha enterrat definitivament l’esperit que 
va fer possible la restauració de la Generalitat republicana i el retorn del president 
Tarradellas de l’exili abans del 78; i que li donava, aquest fet, la restauració de la 
Generalitat republicana i el retorn del president Tarradellas, un valor i un plus afe-
git a la legitimitat democràtica d’aquell procés constituent que arrencava després de 
l’atado y bien atado.

D’aquells dos esperits de l’Estat, i de fa temps, ja sols en perviu un, i és el més 
advers per a Catalunya. I a la vista estan els fets que es van succeint amb el 155 com 
a culminació d’aquest enllaç, aquest bypass. Ja no intervé l’autogovern només, ja no 
intervé la governança i la representació institucional de la Generalitat –que ja és gros 
per ell mateix–, sinó que ja intervé directament el resultat de les urnes, que vol dir la 
democràcia. Però és que, a més a més, si amb la intervenció de la democràcia, dels 
resultats de les urnes, no en tenen prou, l’empresona, enduent-se per davant drets i 
llibertats fonamentals. I totes les institucions de l’Estat s’hi atreveixen, a aquesta di-
nàmica, i s’hi apunten. La darrera, la junta electoral. Es passa –com dic sempre, però 
cada vegada més– de l’estat de dret a l’estat de tirar pel dret. El balanç és que en qua-
ranta anys d’evolució del tracte de l’Estat respecte al major desig d’autogovern de Ca-
talunya, el resultat d’això ha estat passar, a nivell de fets, de l’atado y bien atado a l’a 
por ellos. I tant una dinàmica com l’altra, «auspiciades» pels respectius caps d’estat.

Quants episodis hem viscut d’ençà del 155 en aquesta línia? A quants no se’ls ha 
deixat ser escollits per aquest Parlament com a presidents de la Generalitat? O epi-
sodis com el qui pot ser o no candidat a les eleccions europees en funció de qui és. 
O qui té o no té immunitat i fins a on la té. També molt centrat en si els agrada o no 
els agrada. Exemples els que vulguin; masses en massa poc temps. I això hauria de 
fer esgarrifar qualsevol demòcrata. Per exemple –i després, si volen, ens hi podem 
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entretenir–, el que un servidor ha viscut quan el mateix jutge Llarena escriu que 
m’empresona enmig d’un debat d’investidura perquè, literalment, escriu «no garan-
tiza un adecuado retorno del autogobierno en Cataluña». O el conseller Forn no el 
deixa en llibertat –després parlarem de tot això–, aquella setmana que se li havia de 
demanar llibertat i que inclús la fiscalia volia la llibertat del conseller Forn, perquè, 
tal com escriu, «persiste en su ideario independentista». O recordem quan van voler 
impedir que el president Puigdemont i el conseller Comín fossin, ni tan sols, candi-
dats al Parlament Europeu. O ara, l’intent d’inhabilitació exprés del president Torra, 
perquè avui vull manifestar el meu suport explícit i total amb la seva persona, que 
està vivint aquest intent d’inhabilitació exprés. O què cal dir de la immunitat per la 
condició d’eurodiputat, determinada per la justícia europea, a favor del vicepresident 
Junqueras. O el no reconeixement de la immunitat al territori de l’Estat pel president 
Puigdemont i el conseller Comín, etcètera. Masses exemples en massa poc temps, 
que haurien de fer esgarrifar qualsevol demòcrata. 

I, a més a més, l’Estat ha anat més enllà, amb un efecte taca d’oli, ja no sols 
contra els electes, sinó contra dirigents de grans entitats socials, com és el cas dels 
Jordis –Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Però és que ja va contra tots aquells que es pu-
guin, en l’exercici de drets i llibertats fonamentals, mobilitzar contra aquesta dinà-
mica de l’Estat o senzillament mobilitzar a favor de la independència de Catalunya, 
essent objecte d’acusacions pròpies dels temps més pretèrits i més foscos. Primer es 
defensa, a costa del que sigui, la sagrada unidad de España i, si queda espai i temps, 
ja vindran els drets i llibertats fonamentals. I si per la primera cal obviar el segon, es 
fa y punto, tal com diuen. I a la vista dels fets, aquesta és la lògica de l’Estat. 

I això i així, senyores diputades i senyors diputats, és un no parar. I ja poden par-
lar tribunals d’Europa o els grups de treball de les Nacions Unides o el Consell d’Eu-
ropa o Amnistia Internacional, que l’Estat no sols fa com si sentís ploure, sinó que va 
a més. I només s’han parat alguns episodis per la justícia europea o quan algú, en un 
excés de zel, s’ha passat tant de frenada que miren de reconduir-ho per dissimular-ho, 
però la realitat és aquesta. El 155 és la culminació de la regressió total de l’autogo-
vern i l’inici de la regressió en termes democràtics i de drets i llibertats fonamentals, 
fins ara no sols desconeguts, sinó inimaginables per la gent de la nostra generació i 
ja no dic de les generacions més joves. 

Senyores i senyors diputats, el 155, des del meu punt de vista, suposa tot això: un 
bypass que va decidir passar, ja no sols d’intervenir l’autogovern –que també–, no sols 
les finances –que també–, sinó que, a més a més, va decidir passar a intervenir les ur-
nes, la democràcia, esdevenint una eina –una més– que utilitza un estat absolutament 
desbocat, que ara veiem, i es comprova que no ha assumit mai les realitats nacionals, 
ni ha cregut mai en l’autogovern de debò per a Catalunya. I el pitjor encara, un estat 
que no estava preparat i, sobretot, disposat a afrontar actes de radicalitat democrà-
tica mitjançant el pacífic exercici real de drets i llibertats fonamentals per part dels 
ciutadans o de les institucions catalanes que, per mandat de les urnes, el representen.

I davant d’això, senyores i senyors diputats, és massa el que hi ha en joc, per a 
nosaltres i, sobretot, per a les futures generacions. I per això no pot haver-hi una res-
posta des de la contemplació, ni espai per a la resignació ni la renúncia. Al contrari, 
encara que aquest «al contrari» suposi sacrificis per a alguns i ens costi, però estic se-
gur que aquests sacrificis les futures generacions ens els agrairan. Perquè això va de 
dignitat institucional. Això va de llibertat. Això va de democràcia. Això va de drets 
fonamentals. I la resposta també va de ser dignes de tots aquells que representem. No 
només hem de deixar clar que intervenen els representants institucionals sorgits de 
les urnes, sinó que el que intervenen és justament el mandat de les urnes i, per això, 
nosaltres, en l’exercici de la resposta a aquesta dinàmica de l’Estat, no podem oblidar 
amb què i per què ens van escollir les urnes. 

I, per això, persistir i persistir en l’objectiu polític de culminar, de manera pacífi-
ca i democràtica, allò que Catalunya va començar l’U d’Octubre del 2017 pren més 
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sentit que mai. I cal –i permetin-me que els faci la crida, encara que em posi en un 
vesper–, perquè hi són a temps, perquè tenen l’obligació per mandat de les urnes, 
recuperar aquell esperit d’anar a l’una de debò, d’unitat, de lleialtat, de confiança, de 
fermesa, de civisme, de determinació, que és més necessari que mai per assolir-lo, 
perquè fent-ho així ja hem demostrat que podem fer possible tot allò que molts diuen 
impossible.

I per acabar, president, vull aprofitar aquesta compareixença per agrair les mostres 
de suport i d’escalf de la majoria de tots vostès, dels grups parlamentaris. Bé, de fet, 
amb l’absència que hi ha hagut ara de tots vostès, podríem dir-ho així. També de molts 
treballadors i treballadores d’aquest Parlament al llarg de tot el nostre empresonament, 
i ja que soc al Parlament, doncs també vull tenir un record i un reconeixement molt 
especial per la presidenta Carme Forcadell. 

I, per descomptat, també el meu infinit agraïment a totes aquelles persones que, 
des de tots els racons del país –que ens hi devem, que hi són, que no els podem fa-
llar–, no han parat de fer tantes i tantes coses, no només per la nostra llibertat, sinó 
per la llibertat de Catalunya. Com vaig dir al Suprem en el meu al·legat final, no viuré 
prous anys per poder agrair tant a tantes persones. 

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies. Gràcies, conseller, per aquesta primera intervenció. Vull també saludar 
i agrair la presència de la consellera Meritxell Budó, que abans me n’he oblidat, de 
fer-te referència. Ara és el torn dels grups parlamentaris. I, en primer lloc, doncs, el 
Grup de Catalunya en Comú Podem; el diputat Marc Parés té la paraula. 

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bon dia, senyor Turull, benvingut al Parlament, que és casa 
seva. Com he fet en l’anterior compareixença amb el senyor Junqueras, doncs vull co-
mençar també aquesta intervenció mostrant la solidaritat del nostre grup parlamen-
tari amb la injusta situació que estan vivint vostè i la resta de compareixents d’avui, 
així com en Jordi Cuixart, en Jordi Sànchez i la presidenta Carme Forcadell. En el 
seu cas, a més, com vostè mateix acaba d’explicar, amb l’agreujant insòlit d’haver es-
tat empresonat enmig d’una sessió d’investidura quan era diputat electe candidat a la 
presidència de la Generalitat. 

Agrair-li també l’esforç per constrènyer la seva intervenció al que es deu aquesta 
comissió, que és la investigació sobre l’article 155 i, per tant, bona part de la seva inter-
venció ha fet referència a això amb moltes afirmacions que el nostre grup parlamentari 
comparteix plenament. També l’anàlisi que vostè ha fet, després mostraré discrepàn-
cies, lògicament, també, però, en tot cas, també compartir l’anàlisi sobre com hem 
anat evolucionant cap a una interpretació cada cop més restrictiva i més centralista de 
la Constitució del 78 i com això, finalment, el que ha provocat, al nostre entendre, és 
l’esgotament d’aquest règim que ja no dona cabuda, no dona sortida a les demandes 
del poble de Catalunya. 

De fet, per nosaltres –vostè parlava del 155 com aquest bypass– un moment clau 
que evidencia justament això és l’U d’Octubre. És a dir, l’U d’Octubre per nosaltres 
el significat que té és un moment destituent, un moment en què es fa evident que el 
règim del 78 aquí a Catalunya no es pot sostenir més. I es fa evident per un exercici 
brutal, no?, d’autoorganització ciutadana i amb un exercici de resistència pacífica col-
lectiva de la ciutadania amb els seus cossos davant les porres. I això és el que posa de 
manifest que el marc constitucional vigent no es sosté, perquè hi ha una àmplia majo-
ria de la societat que no el sustenta i que, per tant, calen noves solucions, calen noves 
vies per trobar camins de sortida a aquesta situació. 

Ara bé, també l’hi he de dir, no? És a dir, no compartim que d’aquí, de l’U d’Oc-
tubre –que el nostre relat, diguéssim, és de moment claríssimament destituent i de 
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moment històric–, se’n derivi un mandat democràtic. No compartim que d’aquí se’n 
derivi una majoria suficient per proclamar unilateralment la independència de Ca-
talunya com es va fer. I en això sí que discrepem, i també ens agradaria doncs que 
avui aquí –i l’instem a fer-ho, també des del màxim respecte– pugui explicar com 
es va acabar, diguéssim, procedint a aquesta declaració unilateral d’independència 
després de l’U d’Octubre, amb les conseqüències que tots hem vist i, en absolut, sen-
se voler posar en el mateix nivell, com ja he dit abans també, l’enorme repressió que 
s’està vivint des de múltiples dinàmiques, però sí amb l’escenari en què tenim el país 
avui en dia. I si no creu que potser, havent agafat un altre camí, hauríem evolucionat 
millor i estaríem millor del que ara estem.

Ha fet servir també vostè una frase que fa servir habitualment, no? Aquesta de 
que «el pas de l’estat de dret a l’estat que tira pel dret», i ho compartim perquè les 
evidències són múltiples i nombroses de com aquest Estat, amb el mateix Tribunal 
Constitucional que ha avalat aquesta degradació de la mateixa Constitució, doncs ha 
evolucionat, i també no només en l’àmbit del Tribunal Constitucional, en l’aplicació 
de la justícia, en la seva situació, amb la repressió institucional que representa el ma-
teix 155, etcètera. Per tant, ho compartim perquè les evidències són múltiples, però 
també li hem de dir que no podem obviar que el Govern del qual vostè formava part 
quan va proclamar la declaració unilateral d’independència també va tirar pel dret. 
Òbviament, amb una correlació i amb unes eines molt diferents de les que té l’Estat 
espanyol, però també hi va haver un exercici de tirar pel dret que nosaltres creiem 
que va ser erroni. I li demanem, com li deia, una reflexió al respecte.

I per últim –i amb això acabo, president–, vostè també ha fet un relat de com Ca-
talunya ha anat vivint engany rere engany, promeses incomplertes rere promeses in-
complertes, i també ho compartim, perquè, si no, no estaríem on estem avui en dia. 
Però, al mateix temps, també l’hi he de dir, com a responsable que vostè era d’aquell 
Govern, el fet –i també des del màxim respecte l’hi volem traslladar, no?– que ha-
víem sentit a vostè, per activa i per passiva, del dret i del revés, no?, defensar, dir que 
havíem de confiar en aquell Govern que faria efectiu el que sortís de l’U d’Octubre, 
que estava tot planificat i preparat per poder procedir. I després hem vist el que ha 
passat, però també hem sentit declaracions d’altres membres, des del mateix món in-
dependentista, veus autoritzades que també han qüestionat si realment es va arribar 
en aquell moment amb prou preparació, havent calculat bé la correlació de forces que 
hi havia i havent generat o no falses expectatives. 

I també en aquest sentit, doncs, li demanem si ens podria fer alguna reflexió al 
respecte. Per part nostra, res més. I de nou, com també hem fet amb el vicepresident 
Junqueras, nosaltres voldríem que totes aquestes explicacions que ara li demanem en 
una situació realment incòmoda –perquè és del tot anòmal haver-ho de fer amb vos-
tè compareixent aquí com a pres polític– doncs les haguéssim pogut fer ja fa temps, 
perquè vostè no hauria hagut d’entrar mai a la presó. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Parés. Ara, en nom de la Crida Constituent, té la paraula el se-
nyor Riera, diputat Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, bon dia, conseller Turull. Moltes gràcies per la seva com-
pareixença i per la seva intervenció. Li diré gairebé les mateixes paraules inicials 
que ja li he dit al vicepresident Junqueras: en nom del nostre grup i en nom propi, 
tot el nostre reconeixement, tot el nostre suport i tota la nostra solidaritat amb vostè, 
com amb el conjunt de presos i preses i exiliats i exiliades, però ara el volem per-
sonalitzar amb vostè. I vostè ja sap, però aquí és el moment també de reiterar-ho, el 
nostre compromís ineludible amb el seu alliberament. Com també li hem dit al vice-
president Junqueras, reiterar-li a vostè que avui vostè aquí representa òbviament la 
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defensa dels drets civils i polítics de tothom, de tota la ciutadania del nostre país, i 
això vol dir també representar el dret a l’autodeterminació del nostre poble, i també 
el conjunt dels drets col·lectius de la gent del nostre país. Vostè avui, efectivament, 
també és un mirall, un mirall d’un estat que no és democràtic, que vulnera drets so-
cials, civils i polítics de tothom, i que, per tal de defensar-se i sostenir-se, hem vist 
com en els darrers anys no té més remei que renunciar a la democràcia i conculcar 
drets. 

Crec que és el moment de recordar aquella frase del traspassat senyor Rubalcaba, 
quan va dir que l’Estat espanyol hauria d’assumir conseqüències greus des del punt de 
vista de la seva imatge democràtica a nivell internacional per tal de defensar-se en el 
conflicte polític amb Catalunya. No deixem de veure-ho; efectivament, els fets li do-
nen la raó i demostren la manca de democràcia de l’Estat, de la qual la seva presència 
a la presó n’és una demostració evident.

Bé, pel que fa al tema que ens ocupa en la seva compareixença, hem de dir-li que 
nosaltres en aquests moments, com vostè ja sap, partim d’una important discrepàn-
cia amb el Govern actual de la Generalitat. Venim de l’aplicació d’un 155, d’un fet 
absolutament antidemocràtic, d’un cop d’estat, de la raó d’estat de l’Estat espanyol, 
que forma part d’una causa general contra l’independentisme, de la qual vostè ha es-
tat i és, òbviament, també un objecte, d’aquesta repressió. 

I la lectura que el Govern actual de la Generalitat –i dels grups que li donen su-
port– ha fet de quina és la fase següent a aquest 155 nosaltres no la compartim en 
absolut; aquesta aposta per gestionar la migrada autonomia i esperar una solució 
del diàleg amb l’Estat pensem que ha estat una estratègia absolutament equivocada, 
i als fets ens remetem. Nosaltres pensem que en aquests moments tots els fets de-
mostren que aquesta ha estat una hipòtesi de treball absolutament equivocada. La 
repressió no s’acaba; la repressió no s’acabarà. Acabem de saber que el Tribunal de 
Comptes demana al seu Govern, al Govern de l’U d’Octubre, 4 milions d’euros. La 
repressió no s’acaba i no s’acabarà. I ahir vam tenir un exemple de com el 155 està 
absolutament internalitzat en les estructures de l’autonomia, en les institucions i en 
els partits de l’autonomia, veient com el president de la Generalitat no podia votar 
per la manca de voluntat d’algunes instàncies d’aquest Parlament de reconèixer-li la 
plenitud dels seus drets davant de la junta electoral. 

Per tant, el 155 continua i considerem que la manera de superar-lo, la manera de 
transgredir-lo, no és precisament la línia política que s’ha seguit fins ara. I d’això 
ens agradaria parlar-ne amb vostè, si vostè vol, si vostè ho considera oportú. Li dic, 
com li ha dit el vicepresident Junqueras: no és un emplaçament, no és un repte, és 
una proposta de diàleg, i tant de bo un peu d’entrada, diguéssim, que faciliti la seva 
intervenció posterior en la mesura que vostè vulgui. 

Nosaltres considerem que l’U d’Octubre, que el 3 d’octubre, fins i tot el 10 d’oc-
tubre, es donaven les condicions per no recular i per sostenir un embat democràtic 
amb l’Estat absolutament legítim que ens permetés avançar en la creació de condi-
cions definitives per a una resolució democràtica del conflicte, que no pot passar per 
cap altre lloc que no sigui l’amnistia, la fi de la repressió, la garantia de la plenitud 
de tots els drets i l’exercici irreversible i definitiu de l’autodeterminació. 

Pensem que aquest escenari no és el que vindrà de la conjuntura política actual, 
basada en el diàleg amb un estat que creiem que ni vol, i probablement ni pot, a tra-
vés dels seus actuals interlocutors, entrar en aquesta lògica resolutiva del conflicte, 
i és per això que nosaltres apostem per mantenir la mobilització, la desobediència 
civil, la desobediència institucional i el conflicte, precisament per crear les con-
dicions de resolució, aquelles en què puguem imposar a l’Estat democràticament 
l’agenda política de l’alliberament nacional i social del nostre país, i crear les con-
dicions per a una negociació a escala internacional. I el convidem, si vostè vol, si 
vostè pot, a reflexionar amb nosaltres avui en aquesta compareixença sobre aquestes  
qüestions. 
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Hi insisteixo, moltes gràcies per la seva presència, pel seu coratge, per la seva 
fermesa, pel seu testimoni i perquè avui és vostè un referent moral i polític per a 
tots i per a totes.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Riera. Ara, en nom del Grup Republicà, té la paraula el diputat 
Jordi Orobitg. 

Jordi Orobitg i Solé

Sí; moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, doncs, donar la benvinguda al 
conseller Turull, conseller i entenc que amic, eh?, perquè vam compartir grup parla-
mentari, i al seu dia en va ser president, i només en puc dir bones paraules, d’a questa 
experiència compartida. 

Bé, des del nostre punt de vista, compartim la diagnosi respecte d’allò que ha 
suposat el 155 i de les dinàmiques que l’Estat, per perpetuar un règim anterior al 
constitucional, havia articulat amb un parany –que és aquest, el de la Constitució– 
que donava a entendre que tindríem la capacitat de gestionar el nostre autogovern, 
de sentir-nos realitzats des de la vessant nacional, dins d’un context constitucional 
que havia de permetre viure harmònicament als diferents pobles d’Espanya.

És evident que aquest pacte constitucional, si més no, s’ha desvirtuat al llarg del 
temps, i tot el memorial de greuges des del punt de vista constitucional i legal que 
ha anat explicitant, doncs, és ben evident que és la realitat que hem estat vivint tots, 
des de la LOAPA, des de la intervenció pel Tribunal Constitucional, fins a aquest 
darrer disseny de l’article 155, que, com bé ha dit, en cap cas es cenyeix a allò que 
preveia la norma constitucional. 

L’article 155 de la Constitució espanyola, com bé s’ha explicitat en aquesta comis-
sió, és hereu de l’article 37 de la Constitució alemanya, i en els debats constituents 
va quedar clar que en cap cas podia comportar ni la dissolució d’un parlament ni la 
destitució d’un president o d’un govern, eines que, efectivament, hem vist que s’han 
emprat en el cas de Catalunya i que, com bé ha dit també, doncs han fallat, han fa-
llat perquè la voluntat popular va voler que el 21 de desembre de 2017 hi hagués una 
majoria independentista reflectida en aquest Parlament, a partir d’aquí es volgués 
configurar una majoria i que hi hagués una intervenció, en aquest cas, del deep state 
–d’allò que venim a anomenar «deep state»– per fer factible que no existís un govern 
estable en el nostre país. I la prova més evident és vostè, el fet que en el seu propi de-
bat d’investidura, amb una situació inaudita –certament ja queden poques coses per 
veure, entenem, en el marc de l’Estat espanyol..., però enmig d’un debat d’investidura 
s’acordés el seu ingrés a presó. 

I, com vostè ha dit, per motius ideològics, perquè les resolucions, en aquest cas, 
que fonamenten no només aquesta resolució o aquesta interlocutòria que acorda el seu 
ingrés a presó, sinó d’altres, com també les que ha explicitat, no?, en relació amb el 
conseller Forn, doncs tenen a veure exclusivament no amb el risc de fugida, no amb 
un risc de destrucció de proves –que és allò que fonamentalment, en l’àmbit del dret 
penal, justifica una mesura restrictiva d’un dret fonamental, com és el de la llibertat–, 
sinó exclusivament en el fet de que no havien renunciat o abdicat del seu convenci-
ment ideològic i del seu objectiu polític, un objectiu polític que compartim plenament, 
i jo crec que això no és objecte de discussió, crec que en això podem estar completa-
ment d’acord. És raonable, lògic i just que tots puguem diferir respecte de quin és el 
camí per arribar-hi. 

En aquest sentit, jo de les seves paraules entenc que mai podrem entendre que 
vostè renuncia al diàleg per arribar-hi. I abans, en la compareixença anterior, hem 
tingut l’oportunitat d’escoltar el vicepresident Junqueras, i no l’ha tret ell, no ha es-
tat ell qui ha tret el tema al debat, sinó que l’he tret jo: he recordat el dia que vostè, 
conjuntament amb l’avui secretària general d’Esquerra Republicana, la senyora Mar-
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ta Rovira, i en aquest cas amb un representant d’Iniciativa per Catalunya Verds, es 
va desplaçar al Congrés dels Diputats precisament per demanar la transferència o 
el traspàs de la competència per poder convocar una consulta a aquest respecte, no? 
Una petició de diàleg que la passada legislatura van mantenir amb la mà estesa doncs 
durant el decurs de la mateixa legislatura.

Fins i tot, com vostè ha recordat, doncs la resposta que el president Puigdemont 
va fer als diferents requeriments, en aquest sentit, de l’Estat espanyol, del president 
del Govern espanyol, respecte de l’aplicació de l’article 155, era una invitació a seu-
re, parlar i negociar. Perquè jo crec que aquesta sempre ha estat la nostra vocació 
i l’esperit democràtic que ha inspirat el moviment independentista, i entenem que 
aquesta eina del diàleg, sense fer cap renúncia, sense fer cap abdicació de tot allò 
que som i pensem, és una eina més de les que ens hem de dotar i a la que no hem 
de renunciar per poder fer efectiu aquest mandat democràtic que, com vostè susten-
ta, té una majoria en aquest Parlament, però que nosaltres entenem –i crec que és la 
vocació de qualsevol demòcrata..., volem afegir més suports, encara més, a aquesta 
causa per fer la imbatible.

Des d’aquest punt de vista, nosaltres compartim plenament amb vostè que totes 
les estratègies són lícites. I totes són vàlides. També la desobediència. Però en tant 
que estigui seguida d’una estratègia compartida per arribar a un objectiu final. I, en 
aquest cas, em permeto, perquè vam compartir la legislatura amb la presidenta For-
cadell, per la que, evidentment, comparteixo el mateix esperit, la mateixa estima i 
ànim i orgull que comparteixo per vostè, i que compartim per tots els presos, els 
que avui han vingut, els que no han vingut, i també pels exiliats... Però vostè recor-
darà un greuge que la senyora Forcadell ha fet explícit bastantes vegades. I era el fet 
de que se li havien fet donar passos ineficaços, a vegades, amb decisions que havia 
adoptat com a presidenta del Parlament.

I jo crec que hem d’aprendre –hem d’aprendre tots– dels errors, i també de les 
certeses; de les victòries, però, sobretot, de les derrotes. I és evident que, en aquest 
procés d’aprenentatge, en aquest procés d’acumulació de forces, hem de tindre la 
capacitat, entre tots plegats... Perquè estic d’acord amb vostè que aquest objectiu no-
més l’assolirem si anem tots junts, com sempre hem mantingut, només l’assolirem si 
tenim aquesta unitat i si tenim un camí i un objectiu compartits. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Orobitg. Ara, en nom del Grup Parlamentari Junts per Catalu-
nya, té la paraula la diputada Gemma Geis.

Gemma Geis i Carreras

Bé, hola, bon dia a tothom. Honorable conseller Turull, consellera Budó, conse-
llers, conselleres. També a totes les persones que ens segueixen per streaming o per 
televisió. Avui, conseller Turull, els diputats i diputades de Junts per Catalunya com-
partim amb emoció el record dels darrers moments que vam viure en aquesta sala, 
precisament, en el Parlament. Vostè ha estat el conseller de la Presidència l’U d’Oc-
tubre. Vostè va ser un dels consellers que va mostrar a tots els catalans i catalanes 
com serien les urnes.

Avui no és el primer dia d’aquesta comissió, però potser marca un dels dies més 
importants. Quan vàrem impulsar la seva creació va ser per un motiu molt concret: 
posar llum sobre totes les ombres que va suposar l’aplicació de l’article 155 per ex-
plicar tot allò que, més enllà de l’impacte greu que va ser la destitució del Govern i 
la dissolució del Parlament, va quedar en un segon pla. Animo aquí, a tothom que 
ens segueix, a la pàgina web que van fer els servidors públics, servidors.cat..., on es 
pot baixar tot l’informe que hi han totes les dades detallades de quin va ser l’impac-
te del 155, danys a les entitats esportives, danys a les polítiques socials, danys a les 
polítiques educatives, danys a les polítiques de competitivitat i empresa.
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Conseller Turull, vostè, quan acabi la sessió, tornarà a la presó injusta que paguen 
vostè i el seu Govern, amb la presidenta Forcadell i els Jordis com a recepta de la 
venjança de l’Estat espanyol. El seu major delicte ha sigut donar veu al poble de Ca-
talunya i creure que vivíem en un estat de dret. Però, com diu molt bé, conseller Tu-
rull, els fets han demostrat que no vivim en un estat de dret, sinó en un estat que tira 
pel dret. I un estat que, fins i tot, s’enfronta als tribunals internacionals.

De fet, en una democràcia consolidada i madura, avui no ens dirigiríem al Jordi 
Turull com a conseller, sinó com a molt honorable president de la Generalitat de Ca-
talunya. I els diputats i diputades de Junts per Catalunya ens vam sentir molt honorats 
de poder-lo votar. I vull recordar, perquè la memòria és curta i la llista de greuges, 
llarga i difícil de digerir, que va ser empresonat enmig la seva sessió d’investidura, un 
fet insòlit en una democràcia europea. Es van petar també la seva immunitat. 

Però contra del relat que s’ha volgut imposar, el conseller Turull representa la 
Catalunya que sempre ha estat oberta al diàleg amb l’Estat. I avui, a la seva inter-
venció, ho ha tornat a demostrar. Vostè va viure en primera persona el punt d’infle-
xió que va canviar-ho tot, la retallada a l’Estatut d’autonomia. Els que avui advoquen 
per un nou estatut, poc recorden que van ser els copartícips de la seva retallada i de 
l’aplicació del 155.

Però, malgrat aquest fet tan greu, vostè no ha deixat de persistir en la via del dià-
leg i l’entesa. I, com s’ha fet referència abans, vostè va acudir al Congrés dels Dipu-
tats a demanar una resposta per a Catalunya, a demanar un referèndum. I la resposta, 
la de sempre, la d’ahir, la d’avui i la de demà: «No». Un «no» reiteratiu, sense pal-
liatius i sense alternativa. Alguna de les preguntes que es formulen aquí a continua-
ció –s’han formulat abans– també se les haurien de fer aquells que sempre diuen que 
no. Perquè nosaltres sempre hem fet una proposta sobre la taula, una proposta de 
diàleg, malgrat les dificultats i malgrat aquest 155 amb llista de greuges i menyste-
niment constant.

I també vull recordar que aquests cent anys de presó no són per la declaració d’in-
dependència; són per votar; són per l’U d’Octubre. I aquest 155 es va aprovar amb 
barra lliure, sense límits ni garanties. I va ser una tasca eficient per destruir tot el que 
van poder. I com ho van garantir? Doncs molt fàcil. L’acord del Senat del 155 va ser 
aprovat un divendres a les 16.15 de la tarda i va ser impossible que la Generalitat in-
terposés un recurs d’inconstitucionalitat perquè el registre del Tribunal Constitucional 
ja s’havia tancat a les tres i el dilluns no tornava a obrir fins a les 9.30, quan el Govern 
ja estava cessat. Cap garantia. Un estat que va tirar pel dret en l’aplicació del 155.

El Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya va quedar sota la dependèn-
cia del Ministeri de Justícia. La Generalitat de Catalunya va quedar en una situació 
d’indefensió jurídica absoluta amb el 155. Exemples. El Govern de l’Estat espanyol 
va interposar onze recursos d’inconstitucionalitat contra lleis que aquest Parlament 
havia aprovat. El 155 no va permetre que la Generalitat defensés els docents de l’IES 
El Palau de Sant Andreu de la Barca o els acusats també ara per les obres d’art de 
Sixena. Allò que es va vendre com una intervenció suau i mesurada per reconduir 
Catalunya va ser, en realitat, un salt al buit. L’Estat espanyol podia fer el que volgués 
amb Catalunya i el seu autogovern, però els efectes que vostè assenyalava no es van 
complir mai, ni l’escapçament de l’independentisme ni alliçonar la societat catalana.

Al faristol d’aquest Parlament hem escoltat sovint el senyor diputat Iceta, que 
deia que ens havia d’haver avisat més sobre les conseqüències del referèndum. I jo 
no puc evitar preguntar-me: «D’uns jutges que s’han autoproclamat garants de la 
unitat d’Espanya? D’un poder judicial que ha preferit dinamitar l’estat de dret abans 
d’impartir justícia? D’un estat que davant d’una ciutadania que volia votar pel seu 
futur responia amb bales de goma, amb presó, amb exili, amb persecucions, inti-
midacions? Del seu vot a favor del 155? Del seu propi Govern, que es vanagloria de 
dirigir la fiscalia i de prometre portar a Espanya el president Puigdemont? Del seu 
decretazo digital per controlar totes les comunicacions sense ordre judicial?»
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Potser sí que ens havien d’haver avisat més. En més d’una visita a la presó el conse-
ller Turull ens recorda que no som a la presó per unes carreteres i que hem de fer que 
tot això valgui la pena. Doncs aquesta comissió no serveix per fer una nova llista de la-
ments, sinó com un dietari col·lectiu perquè això no torni a passar. El cert és que depèn 
majoritàriament de nosaltres, si ens creiem de veritat la sobirania del Parlament i del 
poble de Catalunya.

La justícia –la de veritat– ens acabarà donant la raó. No és un camí senzill ni 
curt, però al final es demostrarà que aquí l’única rebel·lió hi segueix sent, que és la 
del poder judicial. La seva única unilateralitat, la de les institucions espanyoles. I els 
únics fugats, els que no han comparegut en aquesta comissió d’investigació quan el 
Parlament els ha citat.

I finalment, conseller Turull –després li faré una pregunta–, afirmava en el seu 
darrer llibre, Persistim, que per culminar allò que vam començar aquell dia, cal que 
ens «octubrem» de nou. I adjectivava aquest «ens “octubrem” de nou»: ens amarem 
d’aquell esperit d’unitat, de lleialtat, de confiança, sense interessos de partit, de ci-
visme i de determinació que va fer possible aquella jornada, superant tots els obs-
tacles.

Conseller Turull, persistim i persistirem, perquè ni Catalunya pot tornar a cau-
re a les grapes dels usurpadors, ni votar pot condemnar ningú a cent anys a presó. 
I la reflexió que li volia fer és: vostè feia referència a aquest 155 com un bypass –un 
bypass fals– i feia referència a les futures generacions i a no viure amb resignació. 
I jo li volia preguntar si vostè creu que aquest 155 continua vigent en la política 
catalana actual, on veiem que els poders de l’Estat trafiquen amb els drets civils i 
polítics, i que tenim el Parlament emmordassat per aquestes reformes del Tribunal 
Constitucional, de la seva llei orgànica.

Vostè que ha viscut i té una trajectòria democràtica, pacífica, llarga, li volia pre-
guntar sobre si aquest 155 que amb vostè va començar creu encara que és vigent a 
la política catalana.

El president

Gràcies, diputada Geis. Conseller, teniu el temps que considereu oportú per con-
testar totes les preguntes que considereu oportunes, també. 

Jordi Turull i Negre

Molt bé, jo no diré allò de «seré breu» perquè la meva estadística em diu que tot-
hom que començar dient «seré breu» s’allarga més del que toca. I, per tant, faré el 
que podré. No, jo deia abans que em sap molt greu que Ciutadans hagi marxat. Són 
uns mal educats i són uns covards. Perquè, és clar, quan han estat aquí s’han referit 
al vicepresident Junqueras, però parlant en plural de nosaltres, els presos, i anaven 
dient coses. I han marxat. 

L’altre dia quan el president de la comissió ens explicava els membres que ha-
bitualment estan en aquesta comissió ens deia que Ciutadans no hi era, tot i que a 
Ciutadans es pot fer un debat d’energia nuclear a no sé quin racó del món que parlen 
del 155. I quan hi ha una comissió del 155 resulta que no hi són. Però jo, si recordes, 
president, et vaig dir: «I tant que hi seran». On hi hagi una càmera hi haurà Ciuta-
dans, i amb tantes càmeres, Ciutadans hi serà.

L’únic dubte que tenia jo és si vindrien aquí a fer putxinel·lis per garantir-se el mi-
nut a les televisions o vindrien a entonar una mena de Cara al sol per no perdre més 
vots cap a Vox. Era l’únic dubte que tenia, però que hi serien, segur. Home, el que no 
m’esperava és que marxessin. Perquè, sabeu què passa? Nosaltres, des de la presó els 
veiem i els sentim; us veiem i us sentim. I avui no sé si podien aguantar la mirada o no, 
perquè jo a la sala que estava veia la mirada, que la podia aguantar, del vicepresident 
Junqueras, però la seva no la veia, no?

Però aquesta gent, aquests representants, que poden estar aquí, que ens poden dir 
el que sigui, evidentment, només faltaria; però fora, amb una càmera, són molt va-
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lents. I han arribat a dir unes coses que els puc assegurar que a la presó hi ha molta 
més humanitat que la que desprenen aquestes persones, molta més. (Aplaudiments.)

A mi m’agradaria que la senyora Roldán m’aguantés la mirada quan parla del 
tracte que hem de tenir a la presó. Tinc ganes de que Ciutadans em digui quina mena 
de tracte hem de tenir a la presó. Emmanillats, emmordassats i incomunicats tancats 
en una cel·la? De quins privilegis ens estan parlant, des de tan poca humanitat? Els 
sembla un privilegi que algú que el seu fill té un accident greu la nit de Reis se li 
doni el permís, tal com preveu la llei, per anar a poder veure el seu fill? És això, el 
que volen? És aquest, el tracte? M’agradaria que ens ho hagués dit. Per això dic que 
són uns covards, perquè quan van a les tertúlies de la cort mediàtica del 155 –que és 
un altre tema, el 155 i tota la cort mediàtica que els ha donat suport– doncs són molt 
valents, però per què no m’ho diu a la cara, la senyora Roldán, i em parla dels meus 
privilegis a la presó?

Perquè mirin, jo, de privilegis, només en voldria un, i estic segur que la resta de 
presos –i no dic de «presos polítics», sinó de la resta de presos– només en voldrien 
un: que quan una filla necessita el seu pare hi pugui parlar. I aquest no el tenim. Si 
ells consideren que ser presos és poder fer una visita a l’hospital, és poder anar a fer 
esport, és poder donar classes, és poder tot això, és que no en tenen ni idea, del que 
és el reglament penitenciari o la llei penitenciària. I que ho diguin davant de tots, 
perquè avui potser hi ha molts presos del mòdul 2 que ens estan mirant –a qui salu-
do afectuosament, ho sento molt, eh? (L’orador riu.) Però que parlin.

La senyora Roldán, com a diputada d’aquest Parlament, té dret a venir a les pre-
sons. Que vingui el dia que vulgui, a l’hora que vulgui, sense avisar absolutament 
ningú, que vingui allà i que pregunti si tenim privilegis o no tenim privilegis. Perquè 
escolteu, nosaltres ja portem un currículum de presons, perquè hem estat a Estremera 
bastants mesos; hem estat a Soto del Real bastants mesos; hem estat a Lledoners bas-
tants mesos; hi portem bastants mesos. Hem estat a Zuera, hem estat a Valdemoro; i 
segur que hi han coses que són molt més lleugeres i molt més flexibles a Estremera o 
a Soto del Real que no pas a Lledoners. Però és d’un covard increïble no venir avui 
aquí.

Després ens parla de l’estat de dret. Jo li vull recordar als de Ciutadans que nosal-
tres..., bé, ahir deien «delinqüents»; almenys han baixat de graó i ja no diuen «gol-
pistas». Però bé, quan estan els mitjans segueixen dient «golpistas». Nosaltres, tots 
vostès a mi em coneixen..., soc una persona violenta, que sempre he cridat a la vio-
lència, perquè jo estic condemnat per desordres públics, per cridar als desordres pú-
blics; no estic condemnat per atacar la Constitució, jo estic condemnat per desordres 
públics; però a ells els és igual, a ells els és absolutament igual, no? Per això a mi 
m’hagués agradat poder-los dir, escoltar-los a ells, però poder-los dir a la cara: «se-
nyors de Ciutadans», vostès no són aquí, però «vostès són uns covards».

Perquè l’única cosa que saben fer, a banda de difamar, dir mentides, generar cris-
pació, etcètera; l’única cosa que són capaços de fer en política és, quan hi ha una 
proposta política dels adversaris, córrer de seguida a les faldilles de les togues de 
la cúpula judicial per intentar frenar aquesta proposta política. Incapaços de poder-la 
contrastar. M’hagués agradat dir tot això després de sentir la senyora Roldán doncs 
dient el que avui ha dit, que és veritat que avui el to ha sigut diferent a la cosa que 
nosaltres vàrem veure ahir en el Parlament, de l’actitud que va tenir Ciutadans ahir 
en el Parlament, no?

Si em permeten una llicència, com que hi ha temps i he vist que el senyor Junque-
ras, el vicepresident, era expansiu, jo tampoc tinc moltes moltes coses a dir, perquè 
també vostès han sigut molt concrets. Allà a la presó, com que et passes tantes ho-
res, tantes hores, tancat a la cel·la, de tant en tant doncs poses la tele, a les hores que 
siguin, no? I resulta, jo no ho sabia..., però resulta que a la tele fan sèries d’aquestes 
que jo mirava quan era petit, no?, de dir: «home, mira, tornen a fer això, no?». I hi ha 
una sèrie que sempre em fa pensar en Ciutadans, que és La casa de la pradera. (Ria
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lles.) A La casa de la pradera hi ha un personatge que representa que ho té tot molt 
més de cara, que és la filla del botiguer, que ho té tot molt més de cara, no té tants 
problemes com els altres, que per aconseguir els seus objectius, daixò...

I n’hi ha una que, tot i tenir-ho tot de cara, que en termes d’aquí seria: «Escolta, 
tinc una cúpula judicial que em tracta molt bé, tinc això, tinc lo altre, tinc tota una 
cort mediàtica del 155 que em dona suport...», sempre regalima amargor pertot ar-
reu, no? I llavors té aquella frase que a mi de petit ja em feia gràcia, i ara aquests 
dies els he tornat a veure, que és aquella de «gritaré y gritaré hasta enfermar», eh? 
Ciutadans és això, és la versió política del «gritaré y gritaré hasta enfermar». I ahir 
jo crec que va tenir el seu episodi més àlgid.

I sobre això no s’edifica absolutament res; i com que ella ens interpel·lava per 
dir si veníem a demanar perdó, jo avui no he vingut a demanar perdó. Jo avui he 
vingut a donar gràcies; gràcies a tanta i tanta gent que no para de fer coses, i tam-
bé gràcies a vostès per tot el suport que ens han donat, no? Per tant, jo, per això... 
(Aplaudiments.) Per això jo li he dit al president que m’agradaria que avisés de que 
jo pensava contestar Ciutadans, perquè s’ha referit a nosaltres, igual que un altre as-
pecte, que no puc estar de dir, que és que ells demanen respecte per l’estat de dret i 
vull recordar que ells, sortint del Congrés dels Diputats per passejar per tot Espanya, 
van passejar un autobús amb les cares del vicepresident Junqueras i del president 
Puigdemont per dir «no» a l’indult.

Clar, jo sempre em preguntava: que ja saben la sentència? Perquè el judici no ha-
via començat. Que ja l’han llegida, la sentència? Que és aquest, el model d’estat de 
dret de fer campanya en contra de l’indult d’algú quan encara no ha estat ni jutjat? 
I van passejar aquest autocar per tot Espanya. Però clar, al final, les urnes els han 
aplicat el 155 a ells. I no hi ha mal que per bé no vingui, i aquell autocar també ha 
sortit del Congrés dels Diputats per voltar per tot Espanya, però, en aquest cas, no 
per fer campanya en contra de l’indult, sinó per anar a deixar exdiputats a casa seva, 
dels que han deixat de sortir escollits, que em sembla que en un autocar hi caben 
quaranta-cinc, cinquanta persones, que són exactament els diputats que han acabat 
perdent per tot això.

Per això m’hagués agradat que haguessin estat aquí, els de Ciutadans, per po-
der-los contestar. I per això, perquè no diguin que aprofito perquè no hi són, són ells 
que s’han referit a mi sense que jo els pogués contestar, i són ells que, en termes 
d’una molt poca humanitat, es refereixen a nosaltres quan no ens tenen davant. I per 
això, jo, m’agrada jugar net i per això li he dit al president que avisés. Podien haver 
tornat, però, evidentment, com que ja deuen haver tingut el seu minut de televisió 
amb la resposta que han fet al vicepresident Junqueras, doncs per què cal dedicar-se 
a treballar, si la feina ja la tenen feta.

Ara sí que segueixo les intervencions dels grups, començant per la intervenció 
del grup dels comuns, del senyor Parés. Jo també vull agrair-li, de debò, doncs tota 
la solidaritat i..., de la manera tan explícita com és el seu grup per la petició de la 
nostra llibertat. I, per tant, jo els hi vull agrair. I, a més a més, escolti, jo li vull po-
sar també alguns noms i cognoms, perquè vostè, si pot, els hi traslladi. Ho dic per-
què jo, quan vaig marxar d’aquest Parlament, hi havia el senyor Xavier Domènech i 
m’agradaria que vostè també l’hi traslladés, perquè el seu suport cap a nosaltres ha 
estat molt clar i molt explícit.

També, i miri que tenim dos mil o tres mil diferències amb l’alcaldessa de Bar-
celona, i també des de l’alcaldia de Barcelona doncs ha estat molt clara i molt explí-
cita a favor de la nostra llibertat. I, naturalment, en Jaume Asens, que em consta que 
treballa d’una manera molt activa doncs perquè aquesta llibertat es pugui produir. 
Que també podem discrepar en algunes coses, però sí que els hi vull agrair. I no em 
sap gens de greu, perquè estem en una situació, de veritat..., i quan estàs a la presó 
i amb la perspectiva que t’ho mires, que tot això de «vigila, que no diguis això, que 
sembla que puguis afavorir aquest, o l’altre...», escoltin, el tema electoralista, parti-



DSPC-C 419
28 de gener de 2020

Sessió 18 de la CIACE 39 

dista, sectari, jo almenys el tinc abandonat de fa no sé quant. (Alguns aplaudiments.) 
I per això m’agradaria que vostè, senyor Parés, els hi pogués traslladar a en Xavier 
Domènech i a l’alcaldessa de Barcelona, i també a en Jaume Asens, que alguna ve-
gada els hem pogut veure a Lledoners.

Vostè ha dit algunes coses que discrepa, i diu que no compartim, doncs, que 
l’U d’Octubre sigui un mandat. Per mi sí, i és lògic que puguem discrepar; però, és 
clar, veníem del que veníem; és a dir, veníem d’unes eleccions que nosaltres vam dir 
que serien plebiscitàries. I algú va dir: «No, no, no..., no seran plebiscitàries»; però 
tota la campanya electoral va ser per parlar de les bondats i no bondats de la inde-
pendència de Catalunya; tota la campanya. El senyor Rajoy venia aquí i deia –bé, el 
senyor Rajoy i molts altres–, ui, que quedaríem fora de la galàxia si nosaltres érem 
independents i tota la campanya era independència sí, independència no.

Tot i això, vàrem voler tornar a preguntar. Clar, a mi em fa gràcia quan diu: 
«Vostès no van fer el referèndum amb totes les garanties.» No, no; nosaltres hi vam 
posar tots els mitjans, tota la voluntat per poder-ho fer amb totes les garanties. Però, 
és clar, les imatges de l’U d’Octubre vostè les té absolutament ben presents, i és 
fàcil que vostè hi fos, en algun dels col·legis, però políticament sí que ens obliga, 
l’U d’Octubre. Però, a més a més, amb el que va arribar a aguantar la gent; a més a 
més, amb el que va arribar a aguantar la gent l’U d’Octubre. I per tant a nosaltres sí 
que ens obliga. I per tant, legitimitat? Home, jo me la prenc, la legitimitat aquesta. 
Però, per mi, l’U d’Octubre sí que és un mandat polític.

És més, no hi ha re que em motivi més i m’estimuli més que poder aportar bo-
nament, des de la meva autoexigència personal, el que sigui poder arribar un dia a 
culminar el que era aquell mandat. Nosaltres ho vàrem explicar a tothom. I era un 
referèndum absolutament obert a tothom. Vàrem voler-ho tramitar. Jo vull recor-
dar..., ho dic perquè aquí s’ha parlat molt dels plens del 6 i 7 de setembre, que aquí 
es va crear un relat, eh?, que evidentment, bé, és una cosa d’anar comptant, perquè... 
Jo defenso els plens del 6 i 7 de setembre. Allà algú es creia amb el dret de vetar les 
majories. S’ha parlat molt de si no es van respectar els drets de les minories; i tant 
que es van respectar. Només que agafin el cronòmetre del que van estar parlant les 
minories i del que va parlar..., jo crec que en nom del nostre grup només va parlar la 
Marta Rovira, en nom de Junts pel Sí..., però allà es van respectar. 

Recordem-nos d’una cosa –i el senyor Orobitg n’és plenament testimoni. Ho dic 
perquè jo vull parlar d’això, perquè aquí a vegades una mentida dita moltes vega-
des... Vàrem aprovar..., vàrem sortir de les eleccions i vàrem dir «hem de fer les lleis 
que donin cobertura legal al referèndum», d’acord?, «o al nostre compromís electo-
ral». Molt bé. Vam dir de començar amb ponència conjunta –ponència conjunta–, i 
allà va haver-hi un grup que ja s’hi va oposar. «Ponència conjunta», per als que no 
són en les arts parlamentàries, vol dir agafar un full en blanc i dir: «Tots els grups 
parlamentaris, comencem la llei, llei..., va, el nom, quin nom li posem?» I a partir 
d’aquí fer una llei, d’acord? Aquí el seu grup ja va grinyolar, ja no li va semblar bé 
que féssim el daixò. Però llavors recordi’s d’aquella foto que semblava una setrillera, 
recordi’s d’aquella foto del senyor Albiol, el senyor Iceta i la senyora Arrimadas al 
Tribunal Constitucional per combatre la ponència conjunta. 

Aquells que diuen que no va haver-hi suficient debat són els que van anar a blo-
quejar-lo. I, evidentment, al Tribunal Constitucional li va faltar temps, per descomp-
tat. Li va faltar temps perquè anés a bloquejar la ponència conjunta, que és el sistema 
més llarg que hi ha per tramitar parlamentàriament i que dona perquè tothom s’hi 
submergeixi i faci aportacions. I, a més a més, recordem una iniciativa que va posar 
en funcionament la presidenta Forcadell, el que en dèiem «L’escó 136», que vol dir 
que, a més a més, ciutadans podien –«ciutadans» em refereixo a ciutadans de debò, 
vull dir, de...– fer aportacions. Aquells que diuen que no vam deixar paraula als 
que..., són els que van boicotejar la ponència conjunta. 
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Què vam fer després? Després vam dir –i aquí sempre anàvem alhora Junts pel 
Sí, la CUP–: «escolta, fem una cosa», que jo em vaig sentir a dir de tot..., és que in-
clús un d’aquests que escriuen tant que mai encerta cap pronòstic, però que, bé, tot 
el dia escriuen, em va dir l’«error Turull», em va arribar a dir l’«error Turull»; ell ara 
ja deu saber de qui estic parlant. 

Vàrem voler fer una modificació del Reglament. Per què? Perquè el tràmit d’a-
questes propostes, en comptes de concentrar-se en un Ple, pogués durar com a mínim 
una vintena de dies, que vol dir presentar el text –presentar el text–, que es puguin fer 
esmenes, que es pugui portar al Consell de Garanties Estatutàries, que es puguin 
fer esmenes sobre l’informe del Consell de Garanties Estatutàries i daixò. 

Què van fer aquests que diuen que el dia 6 i 7 de setembre no se’ls va deixar deba-
tre? Ho van portar al Tribunal Constitucional. I el Tribunal Constitucional... I nosaltres 
fèiem una reforma del Reglament que, què fèiem?: un article que parlava de la lectura 
única, que ens la vam copiar de catorze parlaments de l’Estat espanyol. I allò d’aquell 
ús i abús del daixò, què vam fer? Què va fer el Tribunal Constitucional? Suspendre’l. 
I, per tant, una via que aquell tràmit durés uns vint dies va quedar aturada. 

Saben la cara que se’m va quedar a mi quan, des de la cel·la de la presó, el Tri-
bunal Constitucional diu «aquella reforma del Reglament era constitucional»? Agre, 
mare. Me’n vaig assabentar des de la cel·la de la presó. I, evidentment, aquell senyor 
que parlava de l’error Turull doncs ja no..., evidentment, no..., eh?, vull dir... Però ens 
van bloquejar aquesta, també. 

I després va venir el Ple, i el Ple del... I llavors vam fer una altra cosa, perdó. 
Llavors vaig dir «llums i taquígrafs», i vam fer l’acte del Teatre Nacional de Cata-
lunya. I primer qui? Vam convidar, aquí baix, els 135 diputats i tots els experts en 
matèria jurídica que havien col·laborat, i que jo vull reconèixer la gran feina que en 
aquest sentit, doncs, van fer tant els representants de Junts pel Sí com de la CUP, 
de submergir-se en un text, en un text que es basava en dos articles de la Constitu-
ció, que eren els dels tractats internacionals que passen a formar part del dret intern 
–que això aquí també ha passat a millor vida, aquest article de la Constitució– i 
l’article que diu que en relació amb els drets i llibertats fonamentals l’Estat sempre 
haurà de fer una interpretació que s’acosti més a la Declaració universal dels drets 
humans. I aquí s’hi van submergir molt. Vam fer la presentació, d’acord? Què ens 
vam trobar després d’aquesta presentació? Que la Guàrdia Civil se’n va anar a inter-
venir el Teatre Nacional de Catalunya, aquesta va ser la resposta, d’acord? I després 
van arribar els plens, no?

Per tant, nosaltres, tot aquest relat dels plens del 6 i 7 de setembre, no?... Aquí no 
és que es volguessin trepitjar els drets de les minories, perquè vam intentar, no donar 
veu, donar reconeixement a tots els grups parlamentaris des de feia més d’un any i 
mig, però qui ho boicotejava permanentment eren justament aquests grups parlamen-
taris que de dematí s’anomenen «minoria» i a la tarda diuen que són majoria, que 
tampoc ho he entès mai. Però bé, és igual. Es va fer així. I, per tant, ens vam anar 
carregant de raons.

Llavors, deia «és que van tirar pel dret». Nosaltres ho vàrem anar fent tot, ho 
vàrem anar fent tot. Amb això del «tirar pel dret» i la unilateralitat potser hi ha un 
debat de fons, i és si et reconeixes com a subjecte jurídic o no, si et reconeixes com 
a nació o no. Perquè qui actua unilateralment, sense cap tipus de mania en tot, és 
l’Estat espanyol. Sense manies. I, evidentment, nosaltres crèiem que ens havíem car-
regat de força, de legitimitat, etcètera, per poder portar això. 

I recordar que fer un referèndum –i ens han condemnat bàsicament per tot vin-
culat a un referèndum– no estava tipificat al Codi penal. Però com que ara tenim 
una fiscalia que va dir, sense cap paor... És a dir, a un alumne de primer de dret li 
fan un examen i li diuen: «Una cosa que no estigui tipificada al Codi penal pot ser 
considerat delicte, sí o no?» Si respon que sí està suspès, no el deixen ser advocat. 
I, en canvi, hi ha algú que ha arribat a ser fiscal del Tribunal Suprem dient que el re-
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ferèndum és i serà delicte encara que s’hagi despenalitzat. Jo em pensava que aquest 
senyor l’apartarien de la fiscalia, i resulta que no, que li han donat medalles. Aquesta 
és una mica la lògica. 

I, després, hi ha una cosa que tampoc estic d’acord. Diu: «Vostès van enganyar 
la gent.» No, aquí hi ha molta literatura de si vam enganyar la gent, de si estàvem 
preparats o no estàvem preparats per ser estat. Escolti, miri, Catalunya i l’Adminis-
tració de la Generalitat en molt poc temps està preparada per ser estat. A no ser que 
vulguin un estat de l’època del paper carbó, llavors no.

Però aquí hi ha talent, aquí hi han serveis, els principals estan preparats, per això 
se’ls volen carregar. Perquè avui en un altre canal de televisió, segur, s’hi està fent 
en directe tota una campanya en contra d’una de les estructures d’estat més impor-
tants que tenim, que són els Mossos d’Esquadra. Nosaltres, pensant en una admi-
nistració del segle XXI..., aquest no és el problema, si estàvem preparats o no. I, per 
tant, sempre intenten orientar el debat cap aquí. Jo no em sento haver enganyat nin-
gú. No em sento haver enganyat ningú; no vam enganyar ningú. El que no estava 
preparat per assumir un acte de radicalitat democràtica era l’Estat espanyol, i això sí 
que ho hem vist. Però jo no vaig enganyar ningú. Ni el Govern de la Generalitat va 
enganyar a ningú. Com si jo li dic a vostè..., no pot ser perquè estic a la presó, però 
dir-li: «Demà anirem al Pedraforca, i sortirem de Gósol a les sis del matí i pujarem 
a dalt.» Jo no l’estic enganyant, hi anirem –ara no, perquè estic a la presó i l’enga-
nyaria, si digués que demà anem a Gósol, ja m’agradaria més; més concretament a 
Josa, m’agradaria anar. 

Però clar, si et ve una tempesta a sobre, quan algú ha de parar i no pot arribar 
a dalt, això és enganyar? Perquè, és clar, hi ha molt d’interès en desviar la vista 
cap aquí. Si s’accepta el resultat del referèndum i la legitimitat, això anava com un 
«tiro», en dos o tres mesos, quatre –quatre mesos–, nosaltres estàvem preparats per 
ser un estat. Estem al segle XXI, eh? Ara, si volem una administració pensada, di-
guem-ne, en termes antics, una administració pensada no per servir i protegir el ciu-
tadà, sinó pensada en servir-se i protegir-se a ella mateixa, llavors és diferent, no?

Per tant, jo no accepto dir que vàrem enganyar la gent. Escolti, en èpoques pit-
jors a estats molt menys preparats, però que van aconseguir la independència, l’han 
assolida. L’Anna ho solia dir. Escolti, estem en una altra dimensió, estem al se-
gle XXI, i m’agrada reconèixer-ho, tot i que a la presó encara anem amb cabina de 
telèfon, segells i sobre i daixò. Però aquest no és el problema. Que ningú digui que 
nosaltres aquí vàrem enganyar. Aquí el que no estava a punt no era la Generalitat, el 
Govern de Catalunya, el Parlament, per fer front a un procés d’independència, sinó 
que el que no va estar gens a punt ni disposat, de cap de les maneres, era l’Estat es-
panyol, a fer front a un acte de radicalitat democràtica, que és l’acte, l’U d’Octubre, 
de dignitat i radicalitat democràtica més important que s’ha fet.

En relació amb... Jo faré una cosa. A la CUP, Esquerra Republicana i Junts per 
Catalunya us contestaré junts, alhora, perquè la meva resposta va per intentar, tan 
bonament com sigui, el que m’havia dedicat tota la vida, i és a fer possible allò de la 
teoria del replà. Ho sento molt. Ho sento molt. I com que soc dels que la roba bru-
ta es renta dins de casa i no fora, i com que això de la unitat crec que és el que ens 
exigeix la gent, doncs els hi faré conjunta.

Abans, algunes coses més col·laterals de l’estratègia a seguir. Alguns de vostès 
han parlat de l’anada al Congrés dels Diputats, quan ho vam fer la Marta Rovira, en 
Joan Herrera i un servidor. Això d’aquesta anada al Congrés dels Diputats recordo 
que en el judici del Tribunal Suprem, el fiscal, en la seva vessant de fiscal, que ens 
donava consells de com s’havia de fer el diàleg, eh? Vull dir, perquè ara els fiscals 
també es dediquen a això. Jo vull dir que de jutges i fiscals n’està ple, de molts i molt 
bons, arreu de Catalunya i arreu de l’Estat. Ho dic perquè no vull generalitzar. Però 
a la cúpula judicial i a la cúpula de la fiscalia, evidentment, l’independentisme no té 
un problema. L’Estat espanyol té un problema de com funciona. 

Fascicle segon
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Bé, i ell ens alliçonava i deia: «Escolti, si vostès haguessin volgut el diàleg de 
debò, vostès haguessin fet com el Pla Ibarretxe, que va anar al Congrés dels Dipu-
tats a defendre’l.» Ei, que nosaltres hi vàrem anar. Diu: «Perquè allò és un exemple 
de diàleg.» No, no, no, no, no; lo que vam anar al Congrés dels Diputats i la resposta 
que vam tenir –igual que ho va tenir el Pla Ibarretxe– no és un exemple de diàleg, és 
l’antidiàleg. Perquè el que hi vam anar a defensar la Marta Rovira, el Joan Herrera 
i jo era una proposta amb un tràmit que es deia «presa en consideració». Hi anàvem 
en representació de cent set diputats de 135 diputats del Parlament de Catalunya que 
defensaven el dret a decidir, perquè en aquella època el PSC –que a vegades hi és i 
a vegades no hi és; és en funció de quan mana el PP, hi ha dret a decidir i som una 
nació, i quan manen ells el dret a decidir ja no hi és i no som una nació..., en aquella 
època, que estàvem a dalt, hi estaven a favor, i vam anar-hi. La resposta a això del 
diàleg, d’aquest exemple de diàleg, és dir: «No hi ha res a considerar.» 

Que em recordo que a totes les nostres intervencions vam dir: «Escolti, si a vos-
tès no els agrada la data del 9 de novembre, parlem-ne. Si a vostès no els agrada la 
pregunta que hi havia, parlem-ne. Però parlem-ne, acceptin de tramitar, acceptin 
la consideració d’aquesta proposta.» Resposta de l’Estat, dels grups parlamentaris 
majoritaris d’allà: «No hi ha res a considerar.» Hi anàvem en nom de cent set dipu-
tats de 135 i precedits d’unes mobilitzacions que no s’havien vist mai a Europa en 
quantitat i actitud cívica que reclamaven el referèndum. I la resposta d’aquest estat 
davant de tanta mobilització és dir: «No hi ha res a considerar.» Per tant, l’anada al 
Congrés dels Diputats no és un exemple de diàleg. És, mentre no et deixen ni trami-
tar, ni considerar-ho..., allò per nosaltres, aquell fet, va ser un exemple de la manca 
de voluntat i de diàleg.

També ha sortit aquí en alguna ocasió el tema sobre la investidura fallida. I mi-
rin, jo, des de la presó hi he donat moltes voltes. Hi he donat moltes voltes, no pas 
des d’un punt de vista personal o del que m’afecta a mi; no, no, no, no. Hi ha algu-
na cosa que se m’escapa d’aquell empresonament i, com que això és una comissió 
d’investigació que vol posar llums... Hi ha una cosa que em dona voltes i que jo estic 
segur que al cap dels anys sabrem. Perquè aquell empresonament no em quadra per 
enlloc, que només fos decisió –ho sento, em queda aquest dubte– del jutge d’ins-
trucció. I els diré per què, eh? Ho dic perquè totes les coses que s’anaven produint, 
aquell empresonament al mig del debat d’investidura..., hi ha alguna cosa que em 
falla. I quan després he sentit allò de les portes del darrere del Tribunal Suprem, 
etcètera. Aquí hi ha una ics que em falla. I insisteixo que no ho dic des del punt de 
vista personal d’haver pogut o no ser president de la Generalitat. Però hi ha alguna 
cosa que no quadra. 

Fixin-se: a nosaltres ens deixen en llibertat el 4 de desembre amb unes mesures 
cautelars. Quines eren aquestes mesures cautelars? Signar al jutjat un cop per set-
mana, no sortir del país, estar localitzable, no reiterar delictivament i presentar-se 
davant del jutge cada vegada que es requerís. Les vam complir totes. Totes. Per tant, 
les vam complir totes. El temps que nosaltres vam ser fora –i ja he dit llavors que els 
van tornar a fallar les urnes i l’independentisme té majoria absoluta–, vostès se’n re-
corden, que el senyor Rajoy i tots els del Partit Popular anaven dient: «No puede ser 
presidente de la Generalitat», no referint-se a mi, eh?, «no puede ser presidente de la 
Generalitat alguien que haya sido o formado parte del Gobierno Puigdemont»? Us 
en recordeu, que ho anaven dient? 

Estàvem a una setmana, quan va haver-hi la investidura, en què recordeu-vos, 
a més a més, que la fiscalia, arrossegant els peus, va dir que estava d’acord amb la 
llibertat del conseller Forn. Recordeu-vos-en. En tot aquest temps ni fiscalia ni Vox 
havien demanat que tornéssim a entrar a presó. Per què? Perquè complíem les me-
sures cautelars al peu de la lletra. Surt als diaris, després de l’intent d’investidura 
del president Puigdemont, després de l’intent d’investidura d’en Jordi Sànchez..., surt 
als diaris que «el candidato va a ser Turull» i es precipita un aute de processament 
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–que vull recordar que això no passa gairebé mai– no a petició de fiscalia o a petició 
de Vox, sinó que el mateix jutge diu: «Habrá revisión de medidas cautelares.» Que 
quan en tens unes i et criden al Suprem i et diuen que «habrá revisión de medidas 
cautelares» saps que només en queda una, de «medida cautelar», que és cap a la cel-
la. I això és el que va passar. 

Què va passar aquella setmana que en el moment en què apareix el meu nom, 
perquè jo havia estat membre del Govern del president Puigdemont, amb tot l’ho-
nor... Què passa aquella setmana que només criden els que vam seguir en política 
activa? Perquè els que van estar empresonats i van deixar la política no se’ls crida. 
Això va ser només a iniciativa del jutge d’instrucció o aquí hi ha alguna cosa més? 
És l’únic dubte que m’ha quedat. Perquè veient com van les coses i el que ha passat 
després, suposo que tothom pot entendre doncs que tingui aquests dubtes. I hi insis-
teixo: jo d’aquella interrupció del debat d’investidura –i ho he dit, ho he escrit, ho he 
publicat– evidentment que no tinc ni cap mena de rancor, ni de retret ni de tot això. 
Però hi ha alguna variable d’aquell empresonament, alguna ics que no conec. I que 
tinc dubtes. I, sincerament, tinc aquests dubtes perquè no hi ha cap element que lli-
gui. Si no és allò que deia el senyor Rajoy: «No puede ser president de la Generalitat 
nadie que haya sido miembro del Govern Puigdemont»... I, per tant, jo els demano, 
no sé quin és el seu pla de treball, però si em poguessin treure l’entrellat de si va ha-
ver-hi alguna cosa més, jo els hi agrairia.

I després deia que els volia contestar molt conjuntament. I ho sento, i més des-
prés de lo d’ahir, i ara sí que em fotré en un vesper. Ho sento, però és que, és clar, jo 
abans els agraïa molt la solidaritat cap a nosaltres i tot el que han fet tots vostès, els 
seus partits, les seves formacions, perquè el nostre injust empresonament sigui molt 
més suportable. Però a la presó moments tristos que vivim és quan veiem episodis 
com el d’ahir. Si ens volen fer feliços..., ho sento, eh?, ja sé que no és el que hauria de 
dir, però si volen que l’estada tancats a la cel·la ens sigui més feliços, episodis com 
els d’ahir, si us plau, no els facin. Hi són a temps. (Aplaudiments.) 

No, no, escoltin. Avui... Escoltin... Avui hi ha una onada mediàtica que ja estan 
salivejant i fregant-se les mans. M’agradaria poder dir que no es facin il·lusions. Epi-
sodis com el d’ahir –jo avui els parlo amb molta franquesa– abans de l’U d’Octubre 
també els vam viure. I tothom es fregava les mans dient: «Ya está, ya está. Se ha 
acabado la legislatura.» Jo crec que el president Puigdemont portava una setmana de 
president que ja deien: «Se ha acabado la legislatura.» 

Jo reivindico –ho sento molt– la teoria del replà. La teoria del replà. Me la crec. 
Perquè, mirin, n’hi ha que voldrien anar tres graons més amunt. N’hi ha que voldrien 
anar tres graons més avall. Però on som forts, quan a l’Estat se li posa cara d’empre-
nyat de Ciutadans, és quan estem a la teoria del replà, quan estem junts. Quan uns, 
per estar junts, baixen dos graons o un graó i l’altre n’ha de pujar un. Jo els demano 
que facin això. Perquè deia abans: és molt fumut i és molt greu democràticament que 
una persona que és escollida representant dels ciutadans se l’aparti. Però és més fu-
mut, a vegades, que els que són representants dels ciutadans a vegades s’oblidin de 
quins eren els seus compromisos amb els ciutadans. 

I ho vull deixar aquí. I estic segur que ens podem posar d’acord. Jo he treballat 
amb tots vostès. Hi han hagut moments molt complicats. Però la unitat, més que la 
unitat –perquè a aquesta paraula se li dona molt sentit..., més que la unitat, si hi ha 
lleialtat i confiança, amb una gent que vostès saben que hi és a tots els racons de Ca-
talunya, que s’ha mobilitzat per aquesta causa i es mobilitza com no s’ha fet en cap 
altra causa, perquè la gent hi és, no els podem fallar.

I la teoria del replà és que no hi ha ni vencedors ni vençuts. La teoria del replà 
vol dir que hi ha força, que és el que necessitem. I jo vull reivindicar això. I que es 
faci de portes endins, no des del faristol. Ho sento, és la meva manera d’entendre 
les coses. I no soc feliç, a la presó, i estic molt trist quan veig episodis de desunió. 
Ho sento molt. I la gent, que ens envia moltes cartes, no està entenent res. I per això 
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jo avui els faig aquest prec. Vostès són capaços, tots vostès són capaços de posar-se 
d’acord. N’estic segur. Hi ha replà. I en cada replà som més forts. I en cada replà 
anem més lluny. I cada vegada que estem al replà l’Estat es desboca més i s’equivoca 
més, i queda més en evidència en el conjunt de l’Estat. 

Perdonin que ho digui d’aquesta manera, perquè crec que és des de la confiança, 
de l’agraïment, però jo haig de ser sincer. No he vingut aquí per quedar bé. He vin-
gut a fer la meva aportació per intentar que vagi bé. I els dic que la meva experiència 
és que això ha anat bé quan allò que me’n recordo, la frase... Que jo ara no sé qui 
dic, perquè així com el vicepresident Junqueras és molt bo amb les cites de molta 
gent i daixò, jo només, modestament, soc una mica bonet o m’agrada fer servir di-
tes populars. Però recordo que, en el debat d’investidura del president Puigdemont, 
vàrem dir allò de: «Aparquem l’orgull, recuperem la dignitat. Fem-ho junts, fem-ho 
bé i ho farem possible.» 

Jo els demano que recuperin aquesta lògica. Hi són a temps. Hi són a temps. Ara, 
per exemple, amb això de la taula del diàleg. No ens concentrem amb els problemes, 
sinó amb la daixò, el: «No podem fallar en aquesta taula del diàleg.» Perquè jo sento 
parlar molt de si el PSOE fallarà o no fallarà. És molt fàcil que el PSOE falli, no?, 
perquè, clar, la credibilitat que té el senyor Pedro Sánchez a mi em recorda aquell 
metge que li diu a la dona d’un pacient: «Escolti», diu, «miri, l’operació ha estat un 
fracàs, però no pateixi que l’autòpsia serà tot un èxit.» Una mica representa això la 
solvència de les seves declaracions. 

Però on no podríem fallar, on es disgustaria la gent, és que fallem nosaltres en 
el que depèn de nosaltres, que és anar a l’una a l’hora d’estipular marges, objectius 
i límits. Perquè això sí que depèn només de nosaltres. I aquí hem de ser capaços de 
posar-nos d’acord quan, escoltin, depèn només de nosaltres. I per això jo els hi faig 
aquesta crida en el sentit de dir, escoltin, anem amb l’autoexigència personal. Això 
també és molt important, més que amb l’exigència del costat, perquè és molt fàcil exi-
gir al del costat. 

Pensem cadascú de nosaltres. I per això jo avui faig aquesta aportació, perquè 
tornaré a la presó molt més tranquil de dir el que jo sento. I els hi dic honestament, 
no ho puc fer en privat perquè no em deixen reunir-me amb vostès. Però a tots vos-
tès, que m’han vingut a veure la presó, i de tots els grups, han tingut l’oportunitat 
de venir a la presó. Jo he volgut fer sempre aquesta aportació, escoltin, el valor més 
important que tenim. Perquè quan vàrem entrar a la presó, a l’Audiència Nacional, 
recordo que vam rebre el missatge aquell de solidaritat que diu: «Escolta, els grans 
guanys en drets civils, en drets polítics, normalment mai surten a la primera.» Mai 
surten a la primera. I sempre s’aconsegueixen gràcies al sacrifici d’uns pocs, però, 
sobretot, sobretot, per la persistència de molts i molts per tots els racons. 

I nosaltres tenim aquesta persistència de molts i molts, i el nostre sacrifici pren 
sentit perquè, escoltin, també volem trobar sentit a la presó. I, segons quins episo-
dis del que veiem, no trobem sentit a la nostra presó. Nosaltres volem trobar sentit 
a la presó, però hi ha aquesta persistència, i és de la gent. La gent no ha fallat mai. 
La gent quan es dona la mà per mobilitzar-se no li pregunta al del costat de quin 
partit és. 

Jo els demano que, a part de plantar cara quan es vol apartar un càrrec electe, 
sobretot, no oblidin per què han estat electes. I facin-ho bé, facin-ho junts. Vostès 
tenen capacitat, experiència –ho han demostrat–; deixem l’orgull i agafem la bande-
ra de la unitat i de la dignitat. És el meu prec. 

I fixin-se –i amb això acabo, president, i suposo que he estat molt llarg, però, 
bé, no podem parlar cada dia d’això– en quin edifici estem. Aquest edifici, que és 
l’edifici de la sobirania del poble de Catalunya, està edificat sobre el major edifici 
que simbolitza la repressió dels borbons. I va ser gràcies al sacrifici d’uns, que van 
patir molt, però també a la constància d’altres. Si recuperem aquest esperit d’unitat, 
de lleialtat, d’autoexigència, si ampliem complicitats i aparquem retrets, els ben as-
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seguro que no sé quant trigarem, farem la nostra aportació, però no hi haurà prou 
repressió per aturar tant clam de llibertat. 

Moltes gràcies.
(Aplaudiments forts i perllongats.)

El president

Moltes gràcies, conseller Jordi Turull. Moltes gràcies, també, a la Meritxell, per 
haver-nos acompanyat. Les preguntes que li han fet, conseller, l’han obligat a do-
nar respostes que obren debats de calat i de fons que no és ni el lloc ni el moment, 
doncs, de fer. Agraït, però, per les seves aportacions perquè seran de molta utilitat, 
diguem-ne, en els treballs d’aquesta comissió. 

També el vostre testimoniatge amb el que va succeir, diguem-ne, amb tots els fets 
de l’octubre i, fins i tot, més enllà, doncs dona molta llum per intentar esbrinar real-
ment la veritat. Per tant, la compareixença crec que ha estat de molta utilitat per a la 
tasca que aquesta comissió haurà de fer a l’hora de definir les conclusions. Per tant, 
moltes gràcies per la seva aportació. I moltes gràcies, Meritxell.

Passem ara... Farem un quart d’hora de repòs perquè hi hagi el relleu, diguem-ne, 
dels convidats. Per tant, doncs, fins d’aquí a un quart d’hora. Gràcies. 

La sessió se suspèn a dos quarts d’una del migdia i es reprèn a tres quarts d’una i nou minuts.

El president

Molt bé, comencem aquesta nova compareixença. Abans, però, els informo de 
que, tot i que teníem previst fer quatre compareixences al dematí i dues a la tarda, 
això ho hem canviat, eh? I, per tant, doncs, amb el conseller Raül Romeva acabarem 
el dematí. I ens donarem una hora per dinar, aproximadament, i començarem les 
tres compareixences següents, que les farem a la tarda.

Compareixença de Raül Romeva i Rueda, exconseller d’Afers Exteriors, 
Relacions Institucionals i Transparència, en qualitat de testimoni

365-00017/12

Conseller Raül Romeva, molt benvingut novament en seu parlamentària, seu que 
coneixeu, diguem-ne, prou bé; que hi heu estat com a diputat i com a conseller de 
Relacions Institucionals, Exteriors i Transparència. Benvingut, també, al conseller 
qui us acompanya, Alfred Bosch, assistent en aquesta compareixença.

Tal com anem desenvolupant les compareixences en el dia d’avui, aquestes que 
són realment carregades d’emoció, excepcionals, inèdites, però transcendents i im-
portants, també, pel contingut de les aportacions que els consellers doncs ens estan 
ja donant quant a les seves opinions respecte al que va succeir, la seva visió sobre 
l’aplicació del 155, el que va suposar al país, no?

La compareixença, conseller..., feu una primera aportació amb el temps que con-
sidereu oportú. I després passarem la paraula als grups parlamentaris, perquè facin 
les preguntes que considerin oportunes per un període, diguem-ne, sent flexibles, 
però entorn, doncs, dels cinc minuts. Per tant, sense més, li cedeixo la paraula.

Raül Romeva i Rueda (exconseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència)

Moltíssimes gràcies; moltíssimes gràcies, president. I evidentment, en primer lloc, 
crec que pertoca agrair no només la invitació, sinó la presència tan nombrosa d’ami-
gues, amics, de companys, de companyes, fins i tot d’adversaris polítics, mitjans de 
la premsa, de comunicació i, en qualsevol cas, de totes aquelles persones que teniu 
interès a poder compartir unes reflexions, segur, i potser, fins i tot, algunes idees. I, si 
no és el cas, doncs almenys poder-ne parlar. Això és el que es fa, normalment, en un 
parlament. 
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Això és el que hem fet molts anys, durant molt de temps, en el meu cas, en diver-
sos espais, el Parlament Europeu, el Parlament de Catalunya i, molt breument –molt 
breument–, al Senat, per qüestió bàsicament d’hores. I ho dic perquè a mi sempre em 
trobareu, sempre em trobaran, sempre se’m trobarà, en aquells espais on la funció 
principal i fonamental és el debat, és el diàleg, és el contrast de posicions. I aquest 
és el motiu pel qual, quan se’ns va convidar a venir en aquesta comissió, doncs vam 
entendre que era pertinent ser-hi, no perquè tot el que diguem s’hagi de compartir, 
sinó perquè tot el que diem neix i és fruit de l’honestedat personal i política de les 
persones que hem fet el que hem fet i per la qual cosa se’ns ha tancat a la presó d’una 
manera, crec, absolutament injusta; com també crec que s’ha dit –s’ha dit avui, s’ha 
dit des de fa molt de temps i es seguirà dient–, perquè és una obvietat que avui en dia 
ja difícilment es pot rebatre. 

Però, en qualsevol cas, com a demòcrata i com a republicà que soc, sempre, sem-
pre, sempre, se’m trobarà, se’ns trobarà, a tots aquells espais que comportin parlar, 
contrastar, dialogar i, en definitiva, fins i tot, treballar per buscar acords, alguns més 
fàcils, d’altres més difícils, però, en tot cas, per fer avançar el conjunt de la societat. 
No cal dir, òbviament, o almenys crec que no caldria, tot i que, malgrat tot, ho diré, 
que subscric plenament les paraules dels dos consellers que m’han precedit –el vice-
president Junqueras i el conseller Turull–, i que, òbviament, comparteixo no només les 
idees, sinó també les emocions que ells han expressat i que jo també faig meves.

És evident que el motiu de la compareixença d’avui és parlar sobre el 155 i és evi-
dent, també, que avui en dia parlar del 155 no és només parlar d’un article de la Cons-
titució. El 155 s’ha convertit ja pràcticament en categoria. Categoria de moltes coses. 
Però per mi 155 és sinònim, i almenys així segurament hauria d’aparèixer ja a la Vi-
quipèdia, d’error; el major error que s’ha pogut fer en política durant l’època demo-
cràtica. Error, però no només això; és també un inequívoc senyal de covardia política. 
I permeteu-me que comenci amb aquesta contundència. Però és que no se m’acut una 
manera més suau de definir-ho.

Perquè quan, davant d’una discrepància política, en lloc de, legítimament, voler 
guanyar a les urnes, fent política, els adversaris, el que es fa és buscar la desapari-
ció de l’adversari, òbviament, almenys des del meu punt de vista, almenys des dels 
meus paràmetres democràtics, això es pot dir de moltes maneres, però, en cap cas, 
se’n pot dir «democràcia».

I això és el que ens ha conduït aquí, és el que ens ha conduït on som, i és el que 
ens ha conduït a una situació que hem lamentat profundament molta gent. És un fet, 
i s’ha dit moltes vegades, que aquells fets que es van produir, no només al voltant de 
la tardor del 2017, sinó abans i, sobretot, després, han causat dolor. No tinc cap, cap, 
cap recança a afirmar, d’una manera clara i sense cap mena d’ambigüitat, que, efec-
tivament, fa massa temps que el dolor és present en formats molt diferents. I que cal 
reconèixer-lo, tot, tot. Cal reconèixer, òbviament, el dolor de gent que potser per no 
compartir uns determinats plantejaments va sentir que no se la tenia suficientment 
en compte; cal reconèixer aquest dolor. Cal fer-ho. Cal entendre que molta gent no 
va compartir, o no va entendre, o no va veure clar en aquell moment, o senzillament 
en discrepa –cosa que és absolutament legítima–, el que es va fer i del que almenys 
alguns vam protagonitzar. I és innegable –és innegable– que el 155 va provocar un 
dolor, afegit al que ja havíem patit unes setmanes abans, l’U d’Octubre, en forma de 
porres i ho va convertir en forma d’una creixent repressió que encara avui no s’ha 
acabat –que encara avui no s’ha acabat. 

Uns quants som a la presó. Condemnats, ja. Però n’hi ha alguns que estan pen-
dents de judici i ja veurem si de condemna. Tenim el Tribunal de Cuentas operatiu, 
que avui hem sabut, a més a més, que ja ha començat literalment a posar fil a l’agulla. 
Tenim el 13. Tenim l’audiencia, que evidentment, també, com sabem, està en marxa. 
Tot això forma part d’un paquet, una causa general. Una causa general que és políti-
ca, que és judicial, però que també és mediàtica i que és econòmica. I això ho hem de 
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tenir molt present per entendre tot el que està passant, tot el que ha passat i per també 
entendre tot allò que ha de passar, perquè si no som conscients d’aquesta realitat, d’on 
som, difícilment trobarem les paraules i, més encara, el coratge per fer allò que toca 
fer per superar aquesta situació.

I, per tant, davant d’aquesta causa general, allò que cal reiterar, com hem fet sem-
pre, com fem sempre, com intentem fer cada vegada que rebem cartes i que contes-
tem per escrit o amb missatges que fem arribar a través de persones interposades, el 
que pertoca –el que pertoca– és agrair la immensa solidaritat de tanta gent, de tantís-
sima gent que, fins i tot sense compartir el que hem fet, el que som o el que volem fer, 
entén l’aberració que suposa la repressió en totes les seves formes. Per tant, aquesta 
solidaritat, que en termes concrets a més a més s’entén també com la caixa de solida-
ritat, tan necessària –tan necessària, tan necessària– i, a la vegada, a la qual estem tan 
i tan i tan agraïdes i agraïts tots els que estem i hem passat per aquest procés, reclama 
que col·lectivament també siguem conscients que encara no hem acabat, que encara 
no s’ha acabat, que encara no ho hem vist tot. Encara no ho hem vist tot.

Però de la mateixa manera que hem de dir això, i que ho diem, i que ho reiterem, 
i que ho direm tantes vegades com faci falta, també cal posar de manifest una altra 
vessant del 155. No només des del punt de vista de les causes, sinó en el cas concret 
que ens ocupa, els qui érem en aquell moment consellers i conselleres del Govern, de 
les conseqüències que va suposar. No només l’acomiadament i, en algun cas concret, 
l’empresonament, sinó les dificultats que, d’una manera reiterada, es van voler fer a 
una tasca necessària, imprescindible, la d’una institució com és el Govern de la Ge-
neralitat, amb tota una sèrie de responsabilitats de gestió del bé comú, de gestió de 
les necessitats compartides, de gestió de prioritats de caire social que per culpa del 
155 van quedar aturades, estroncades i malmeses. I això s’ha de posar en el balanç 
del 155, s’hi ha de posar clarament. I tota aquella gent que comparteix fins i tot el 
sentit del 155, que el va aplaudir, que el va saludar i que fins i tot va considerar que es 
quedava curt són també responsables –són també responsables– de tot allò que per 
culpa del 155 es va haver de deixar de fer perquè no se li va permetre fer, motivada, 
aquesta negativa, per una visceralitat venjativa que encara avui estem patint.

En el meu cas concret, jo vull esmentar d’una manera molt especial el departa-
ment que a mi em tocava encapçalar i que avui m’acompanya el nou responsable, el 
conseller Bosch, i entre nosaltres dos faltaria una persona, com saben, que és el con-
seller Maragall. Jo vull agrair d’una manera pública, d’una manera manifesta, d’una 
manera sentida el compromís demostrat per totes i cadascuna de les persones que, 
malgrat els cessaments que va comportar el 155, van continuar al peu del canó, van 
continuar lluitant per allò que sempre hem defensat, que és l’interès comú, l’interès 
compartit, l’interès que en aquests moments ha de prevaler, que és l’interès de les 
necessitats de la gent, òbviament, amb més dificultats, i que en el cas del Departa-
ment d’Exteriors passa, també, per defensar elements tan sensibles com la coopera-
ció internacional, com la transparència –dels quals tinc el secretari de Transparència 
i Govern Obert que ens acompanya i al qual també li he estat sempre i li estic molt 
agraït per la feina que ha fet, el company Jordi Foz–, tot el que té a veure amb la pro-
jecció internacional –a la qual m’hi referiré, òbviament, perquè és la part central del 
departament–, memòria històrica. 

Memòria històrica. Ahir que commemoràvem el tancament d’Auschwitz; ahir que 
recordàvem el que va significar en molts casos la irracionalitat motivada per la por 
de la diferència, per la por de la discrepància; ahir que recordàvem això, jo recordava 
personalment tota la feina que vam fer al departament en temes de memòria històrica, 
no només a l’Estat, sinó també a nivell internacional. Perquè a nosaltres no ens preo-
cupen només les víctimes que tenen cognom o sang catalanes, sinó les víctimes. Punt. 
Que és, per exemple, el que vam commemorar a Mauthausen. Totes. Totes aquelles 
víctimes de la repressió, de les repressions del món. Totes. Ningú m’ha sentit a mi mai 
dir ni una sola vegada que jo discrimini en funció d’orígens, llengües, races, ètnies i, 
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encara menys, i encara menys, i encara menys, de cognoms o sang. Ningú. I, per tant, 
reivindico tota la feina que es va fer des del departament en aquest sentit. Agraeixo 
a tota la gent que va continuar fent feina en aquest sentit i, d’una manera particular, 
permetin-me que esmenti la figura del secretari general, Aleix Villatoro, que em va 
acompanyar, m’acompanya i sempre ha estat en els moments més complicats i més 
difícils d’aquest període.

Cal insistir, d’una manera, crec, taxativa, en que la motivació del 155 no té res a 
veure amb el compliment de la llei. Res. En absolut, en absolut. La llei és  important, 
evidentment, només faltaria. Evidentment, només faltaria. I per si no ha quedat 
clar: evidentment, només faltaria. En aquest Parlament fem lleis, i ens les prenem 
molt seriosament. Però això no va de lleis. Això no va de lleis. Això va d’una cosa 
que està per sobre del compliment o no de les lleis. Això va d’un estat que té por, un 
estat que és covard. Un estat que no té el coratge suficient de confrontar i de confron-
tar-se amb gent que no pensa com el que ell creu que han de pensar. D’això va el 155.

Però, a més a més, malgrat ser un article que, efectivament, està reconegut, està 
recollit i està escrit com a tal a la Constitució –a la Constitució espanyola–, ni tan 
sols aquells que parlen de lleis gosen recordar, potser ho saben, segur que ho saben, 
però no gosen recordar que en el propi debat parlamentari que es va fer justament per 
aprovar aquest article s’insistia d’una manera absolutament diàfana que aquest article 
no servia ni havia de servir per dur a terme mesures coercitives, com per exemple, 
com per exemple, el cessament de governs. I, encara menys, l’empresonament de go-
verns. Però és que no ho deia ni tan sols l’article 37 de la llei fonamental de Bonn, 
que és en el qual s’inspira justament aquest article.

Per tant, si voleu, parlem de lleis. Cap problema. I aquí n’hi ha uns quants i unes 
quantes que en saben moltíssim. Per descomptat, molt més que jo. Si voleu, fem un 
debat sobre lleis. Si voleu, fins i tot, fem un debat sobre la Constitució. Però això no 
va del que diu la Constitució. Això va de com s’interpreta la Constitució. I, per tant, 
no va de lleis. Va de política. I no és que ho digui jo, pobret de mi. És que hi ha ju-
ristes constitucionalistes que fa temps que han perdut gairebé la veu per recordar 
exactament això. Aquí i fora. No és només un debat que ens ocupi als qui estem a 
Catalunya o al conjunt de l’Estat o, fins i tot, a nivell europeu.

Però hem de ser molt conscients d’una altra cosa. I aquí va l’advertència, per mi, 
fonamental. Que ningú s’equivoqui en una cosa que em sembla crucial, cabdal. Si 
algú creu que el 155 va en contra dels qui som independentistes o dels qui aspirem a 
tenir un dia una república, un estat en forma de república, que, a més a més, volem, 
desitgem, que sigui un estat membre de la Unió Europea..., si algú creu que el 155 
va en contra nostra, s’equivoca de ple, de mig a mig. Això va en contra dels drets 
fonamentals també d’aquella gent que no vol aquest escenari. També.

No només per les conseqüències que abans ja apuntava, de totes les polítiques que 
vam haver de deixar de fer temporalment, temporalment –perquè després les hem 
recuperat, gràcies al nou Govern i gràcies a la determinació dels nous membres del 
Govern. No només per culpa d’això, sinó també perquè això, d’una manera, crec, pre-
ocupant, i espero que no irreversible, posa en risc el debat, el diàleg, la discrepància. 
I ens aboca a un model de militància, des del punt de vista ideològic i pel que fa a la 
Constitució i, valgui la redundància, d’una certa democràcia militant, que ens obliga 
a creure a tots el mateix. I si no creus i penses el que alguns creuen i pensen o volen 
que creguis i pensis, et converteixes en un adversari al qual cal derrotar no política-
ment, no, judicialment. I aquest és el perill del 155 que avui s’ha aplicat amb nosal-
tres. Però que darrere –darrere– hi ha una llista llarguíssima de persones incòmodes 
pel que són o pel que pensen, que s’hi poden veure també afectades i afectats.

I això ja ho recordava Niemöller en el seu famós poema quan avisava: «Aneu amb 
compte amb només reaccionar quan et toquen a tu, perquè potser el dia que et toqui 
reaccionar a tu no hi haurà ningú que no sigui com tu que et pugui ajudar.» El poema, 
evidentment, no és aquest. No el repetiré, és prou conegut. Però la idea fonamental 
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–espero que quedi clara– és que això, tal com ho vivim, ho veiem i ho defensem al-
guns, no va només de defensar el dret que reivindiquem els qui som independentistes, 
sinó el dret de qualsevol persona a tenir opinió i a defensar-la allà on s’han de defensar 
les opinions, que és als espais com aquest, al Parlament, o en el cas del Senat també.

Per tant, no només és un problema de causes. No només és un problema de con-
seqüències. També vull dir, d’una manera clara, i veient les cares avui aquí i veient i 
llegint les cartes que rebo –que rebem, vaja– cada dia d’una manera incansable i es-
coltant els comentaris de tanta i tanta gent..., el que sí que em sembla una evidència, 
malgrat que a alguns els hi faci mal, malgrat que a alguns els incomodi, malgrat que 
a alguns els obcequi, fins i tot, és que el 155 s’ha demostrat absolutament inútil. És 
un error, és una prova de covardia política, però és que, a més a més, ha estat un fra-
càs absolut, contundent. Perquè l’objectiu era clar, i no cal ser gaire espavilat o espa-
vilada per adonar-se’n. L’objectiu era atemorir, òbviament, els qui estàvem al Govern 
i els nostres entorns; més enllà d’això, els qui feien política a nivell parlamentari; més 
enllà d’això, la societat en general, que d’una manera reiterada i continuada expressa 
i manifesta una opinió, ho repeteixo, compartida o no, però legítima –legítima.

Doncs bé, des d’aquest punt de vista, quin desastre –quin desastre. El 155 ha es-
tat un desastre absolut. No només en termes de majories parlamentàries, que també 
–que també–, sinó, sobretot, i això encara és més important, en termes de majories 
socials. I això per mi és el que és més significatiu. Perquè això no va de guanyar 
només en un Parlament, això va de construir un país. I construir un país passa per 
construir majories socials que se sentin, amb tots els matisos que calgui, amb tots 
els «peròs» que calgui, que qualsevol societat ha de tenir, no és que tingui el dret 
a tenir, no, és que ha de tenir, perquè, si no, no és una societat amb ets i uts..., des 
d’aquesta perspectiva, el 155 ha estat un absolut fracàs per part d’aquells que el van 
impulsar, que el van liderar.

És veritat, ho hem de dir, ho hem dit –alguns ho hem escrit de manera clara, de 
manera diàfana–, ho vam dir llavors, ho hem reiterat: els qui volíem, els qui defen-
sàvem llavors i defensem avui la república catalana no ens n’hem sortit encara. És 
un fet –és un fet. No cal tampoc esverar-se gaire, és un fet, és una evidència, és una 
realitat. Però els que volien impedir que això passés tampoc; tampoc se n’han sortit. 
Podríem dir, sent generosos, que estem en una situació d’empat tècnic. D’acord, no 
hem guanyat, d’acord. Ells tampoc. I quan un no té la capacitat suficient per impo-
sar-se a l’altre, només hi ha una solució possible, que és parlar, que és dialogar, que és, 
fins i tot, negociar, i que necessàriament això ha de conduir a alguna mena d’acord, 
a acords. No invento res. D’això se’n diu «fer política», això és fer política, allò que 
mai hem renunciat a fer, malgrat que hi hagi qui pretengui apartar-nos de la política.

I abans ho apuntava l’Oriol, i jo ho portava també preparat, perquè em sembla 
que és també necessari recordar-ho: algunes de les persones que van impulsar el 155 
avui no sabem on són, però en tot cas no són fent política. Ni Rajoy ni Soraya Sáenz 
de Santamaría ni un tal Rivera, no hi són. Fent política –fent política. Espero que els 
vagi molt bé la vida –molt bé. Però fent política no hi són. I nosaltres certament no 
som a les institucions, però que ningú dubti, ni per un segon, que hem deixat de fer 
política; ni per un instant hem deixat de fer-la, encara que se’ns vulgui silenciar, que 
se’ns vulgui amagar, que se’ns vulgui callar. Vam fer el que vam fer perquè crèiem en 
la política, perquè creiem que la política és la solució. Vam assumir les conseqüències 
del que vam fer, perquè creiem que la política també comporta assumir responsabi-
litats. Quan les coses et surten bé i quan les coses no et surten com tu hauries volgut 
has d’assumir les conseqüències, i les hem assumit. Això vol dir fer política.

Seguim fent política avui aquí, i que ningú ho dubti: ens han apartat temporal-
ment de les institucions, però seguirem fent política a tota hora i en tot moment per 
defensar allò que col·lectivament ens mou a tanta gent, que no és res més que la volun-
tat de construir un país millor per a tothom, sense exclusions. Que diguin el que vul-
guin i que ens atribueixin el que vulguin, però, si són mínimament honestos aquells 
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que ens atribueixen determinades expressions, han de reconèixer que mai, ni una sola 
vegada, hauran sentit, almenys no certament de la meva boca, una aspiració diferent 
a la que acabo d’expressar en aquests moments.

Això va de construir un país per a tothom, sense exclusions, i m’encantaria. Aquest 
matí escoltava que li retreien al vicepresident Junqueras que no s’havia volgut escol-
tar. M’hauria encantat escoltar aquesta gent que se sent exclosa i, si fossin avui aquí, 
els escoltaria amb molt de gust. Però és que han decidit marxar. I m’encantaria es-
coltar-los cada dia. Però és que els que van voler que fos a la presó ni tan sols s’han 
dignat a venir-nos a veure a la presó per explicar-nos per què ho veuen diferent. Jo no 
tinc cap problema en escoltar ningú, és més, soc un magnífic escoltador –magnífic. 
Però també tinc el dret a defensar allò que crec, de la manera que crec i amb la inten-
sitat amb la que ho crec. I és des d’aquest debat des del que podem construir noves 
oportunitats.

Se’ns demana fer autocrítica. Cap problema, jo soc el rei de l’autocrítica. I, de 
fet, n’hem fet a manta, totes, cadascú. Jo crec que no hi ha ningú en aquesta sala, 
segurament, i més enllà, que no hagi fet autocrítica i uns la faran per aquí, d’altres 
la faran per allà i d’altres la faran per més enllà, cap problema. I, si no és suficient, 
fem-ne més, cap problema, l’autocrítica ajuda, ens permet millorar. 

Però permeteu-me també que faci una petita reflexió. Com tanta gent, com tantís-
sima gent, jo, que no tinc cap dubte, ni un, de la meva vocació republicana, i aquesta 
no l’he tinguda mai..., el dubte, vull dir, que la vocació republicana l’he tingut sem-
pre, però el dubte sobre la meva vocació republicana no l’he tingut mai, certament, 
i tampoc és cap secret, que no tota la meva vida he estat independentista. No passa 
res. De fet, és una obvietat, tenint en compte que fa quatre dies l’independentisme 
a Catalunya, social i polític, era d’un 8, 10 per cent, 12 per cent. Que avui estigui al 
voltant del 50 per cent no és casualitat, vol dir que molta gent que no ho érem ens 
n’hem convertit.

Se’ns demana autocrítica. Jo no he escoltat encara a ningú dels qui ens han fet 
independentistes fer cap mena d’autocrítica. Jo vaig deixar de ser federalista l’any 
2010, i tinc alguns companys de formació política que han compartit amb mi una 
part d’aquest trajecte i, pels quals, en cap moment he deixat de tenir un afecte ab-
solutament inqüestionable. I vam viure algunes persones, com jo, l’any 2010, com 
tantíssima gent, fruit del fracàs que va suposar aquell atemptat a la democràcia que 
va significar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya..., 
vam entendre que això ja no anava només, només, només de defensar la independèn-
cia, sinó que anava, sobretot, de defensar els drets i les llibertats, i la democràcia, 
fins i tot. I allò va fer que molta gent, entre els quals m’hi incloc, entenguéssim que 
el nostre camí era aquest. 

Ni per un moment, i ho dic molt clar, em penedeixo de res del que he fet ni de 
res del que hagi expressat en termes de drets i llibertats; de res. Tot es pot fer millor, 
certament, potser haguéssim pogut tenir més encert un dia o un altre, cap problema, 
parlem-ne, però que ningú oblidi que si avui la gent que apostem per aquesta opció, 
que és la república catalana, som quantitativament el que som, és perquè moltíssima 
gent, moltíssima gent a l’Estat va fallar. Va fallar en termes polítics, va fallar en ter-
mes jurídics i va fallar i ha fallat i està fallant en termes morals. 

On és l’autocrítica? On és l’autocrítica de tota aquesta gent que ens volia tancats a 
la presó, allunyats de les nostres famílies per defensar una idea, per defensar un pro-
jecte, per defensar llibertats, per defensar drets, per defensar la república? M’encan-
taria, i ho dic en condicional, perquè no estic en condicions de fer-ho, o almenys de 
triar jo, m’encantaria poder-hi parlar, m’encantaria, i m’encantaria que vinguessin a 
la presó, perquè jo no en puc sortir, a parlar-ne; m’encantaria, perquè no he deixat de 
fer-ho en tot aquest temps. 

I és això el que fèiem des de les delegacions a l’exterior, també, parlar i escoltar, 
parlar i escoltar, parlar i escoltar, expressar el sentiment de tanta, de tantíssima gent. 
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Això és el que fan i han fet sempre les delegacions, i això és el que han de fer les dele-
gacions, explicar al món què passa, fer xarxa, fer connexions, obrir portes, en cap cas, 
en cap cas impedir el diàleg, però sí, amb tota la legitimitat del món, defensar totes les 
sensibilitats que hi ha, que existeixen en un país tan plural com és aquest. El problema 
de les delegacions a l’exterior no és el que deien o feien, sinó que no deien i feien allò 
que alguns amb obsessions minoritàries volien. 

I això ho vull dir d’una manera absolutament taxativa, perquè avui ho pateix el 
conseller Bosch i ho va patir el conseller Maragall i ho vaig patir jo com a conseller 
i, òbviament, tot el departament i, per derivació, tot el Govern. Reivindico sense cap 
escletxa tot allò que han fet les delegacions a l’exterior des del punt de vista polític i, a 
més a més, ho han fet en la més estricta legalitat. Perquè com deia molt bé aquest matí 
també l’Oriol Junqueras, ho hem dit manta vegades i ho tornarem a dir tantes vegades 
com faci falta, ni el 155, ni el nostre cessament, ni el nostre empresonament, primer 
provisional, primer preventiu, i després en el marc de la condemna, es fonamenten en 
l’aplicació del dret en termes de delicte. El mateix fiscal va reconèixer en un exercici 
–perdoneu– de cinisme sense qualificatius que «hacer un referéndum es delito aunque 
no esté en el Código penal». Aquí a la sala hi han juristes, i segurament a algun li van 
caure els cabells; hagués sigut el meu cas, (rialles) però és evident que no podia ser-ho. 

Però és important per mi recordar, reiterar i insistir en que en cap cas l’acció ex-
terior s’ha fet vulnerant ni les lleis en particular, ni la Constitució i, encara menys, 
l’Estatut. Una altra cosa és que hi hagi part de l’Estat, d’aquest poder que ha impul-
sat la causa general, que no li agradi el que passa a Catalunya, el que defensa una 
part molt significativa, una gran majoria social a Catalunya i que, per tant, el que 
voldria és que això simplement no s’expliqués; però això, en tot cas, s’ha de discutir 
en altres àmbits, no en el marc de la justícia. 

I per acabar. Abans deia d’una manera també crec que contundent, però que em 
sembla que és necessari que ningú ho perdi de vista, que el 155 ha estat un error, ha 
estat un acte de covardia política i ha estat un fracàs, però és que a més a més de tot 
això, fins i tot, si em permeteu un punt d’una certa ironia, encara li hem de donar les 
gràcies, perquè ens ha fet molt més forts, perquè ens ha enfortit com mai, perquè si 
ells creien, pensaven, volien, que això ens atemoriria, ens acovardiria, ens tancaria 
en les nostres closques, el que han aconseguit és que siguem més forts, més grans, 
més ferms i més serens que mai.

Sabem que aquest és un camí complicat, sempre ho hem dit, i els qui em conei-
xen no m’han sentit mai dir altra cosa, sabem que aquest és un camí que no és fàcil, 
sabem que aquest és un camí que no és ràpid, sabem que aquest és un camí que no 
és indolor, però estem convençudes i convençuts, almenys molts de nosaltres, que és 
un camí irreversible. 

I és des d’aquesta convicció que avui he vingut no només a compartir amb vosal-
tres algunes reflexions, que m’hauria agradat fer-ho fa més temps, però és que durant 
tots aquests dos anys ens han tingut tancats en una presó i, per tant, no hem pogut 
fer-ho abans..., i, al mateix temps, reiterar, també d’una manera clara i contundent, 
que, reconeixent, com hem de fer, que encara no ens n’hem sortit, com molt bé deia 
el vicepresident Junqueras, en cap cas renunciem al dret a tornar-ho a intentar. 

Perquè si alguna cosa ens hem guanyat –si alguna cosa ens hem guanyat– és el 
dret a perseverar, el dret a insistir, el dret a reiterar, el dret a persistir, el dret a defen-
sar idees polítiques en el marc d’un debat polític. Jo estic disposat a perdre, política-
ment –vinc del món de l’esport, com algunes companyes, sé el que és perdre–, i estic 
absolutament disposat a assumir la derrota, sempre que sigui justa –sempre que sigui 
justa. Però en cap cas aquesta derrota m’impedirà tornar-ho a intentar; en cap cas, 
mai. I si alguna cosa em permetrà fer justament qualsevol derrota, del tipus que sigui, 
és aprendre per tornar-hi amb més saviesa i amb més encerts. 

Som on som per la covardia d’un estat que no ha volgut defensar políticament 
unes idees, a les quals hi té tot el dret, però nosaltres també reiterem el nostre dret i la 
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legitimitat política i democràtica de continuar defensant aquelles idees que entenem 
que són justes, inclusives, solidàries i ètiques. Perquè la nostra vocació és una repú-
blica que, com el seu terme ja expressa, és la casa del ciutadà i la ciutadana, sense 
exclusions. I aquí sí que hi he estat tota la vida, fins i tot abans del 2010, i d’aquí no 
em mouran ni el Tribunal Suprem, ni el Tribunal Constitucional, ni cap tribunal que 
pretengui, per la via de falsejar la realitat, manipular uns fets que ni s’han produït ni 
són en cap cas susceptibles de ser processats penalment.

Som aquí, i que ningú en tingui cap dubte, hem vingut per quedar-nos. Nosaltres 
hi serem, quan toqui i quan se’ns demani en el format que se’ns exigeixi. 

Moltes gràcies. 
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies. Gràcies, conseller Romeva. Ara és el torn, diguem-ne, dels grups par-
lamentaris. En primer lloc, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, el 
diputat senyor Parés.

Marc Parés Franzi

Gràcies, president. Bon dia, senyor Romeva, i benvingut al Parlament. Com he fet 
en les compareixences anteriors, del senyor Junqueras i del senyor Turull, doncs vull 
començar la meva intervenció mostrant la solidaritat del nostre grup parlamentari 
amb la injusta situació que estan vivint vostè, la resta de compareixents d’avui, així 
com en Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i la presidenta Carme Forcadell. En el seu cas, a 
més, amb una certa..., en tots els casos amb molta emotivitat, però en el seu cas, afe-
gir-hi també la consideració de que vostè, a més de diputat, conseller, també és pro-
fessor de la Universitat Autònoma de Barcelona, i ja fa molts anys, i segurament vostè 
no ho recorda, però vaig assistir a algunes de les seves classes i, per tant, doncs, des 
d’aquest màxim respecte, també. I també en aquest sentit voldria dialogar amb vostè 
avui sobre algunes de les reflexions que ha fet avui, en un pla, també, doncs, potser 
entre el polític i l’acadèmic.

Posar en valor algunes de les qüestions que vostè ha dit avui, no? És a dir, en 
primer lloc, m’agradaria posar en valor el reconeixement del dolor, que és evident, i 
avui es palpa doncs que vostès pateixen i han patit el dolor d’aquells mesos d’octu-
bre, un dolor que també ha patit altra gent, però crec que l’honora el reconeixement 
del fet de posar sobre la taula que hi ha hagut dolor per diverses parts i en diverses 
formes, i, per tant, jo crec que això cal posar-ho en valor. 

En segon lloc, posar en valor també la seva insistència en alguns conceptes dels 
que ha dit; ha parlat de diàleg, ha parlat de la necessitat de majories socials per cons-
truir un país, no? Ha parlat, doncs, de no imposar les idees dels uns sobre els altres. 
S’ha definit –com no en tinc cap dubte– com a demòcrata i republicà. I és també, 
doncs, des d’aquestes afirmacions que li volia plantejar alguns debats sobre el que 
va succeir el mes d’octubre de l’any 17.

Clar, nosaltres –com ja he fet en intervencions anteriors, eh?– posem enormement 
en valor el que va ser l’U d’Octubre com un moment destituent, com un moment que 
evidencia –alguna cosa que vostè també ha dit, que és el fracàs del règim del 78– 
tant el 155, que vostè ha definit com un error, que nosaltres compartim, i com un 
fracàs. Creiem que l’U d’Octubre posa de manifest també la incapacitat d’un estat 
per donar una sortida política, per donar un encaix polític a la voluntat d’un subjecte 
polític com és Catalunya, i, per tant, tant amb el 155 com amb la repressió policial 
de l’U d’Octubre, nosaltres entenem que s’evidencia això, com també s’evidencia la 
voluntat d’un poble pacíficament autoorganitzat i resistent doncs per voler determi-
nar el seu futur.

En què discrepem nosaltres? Nosaltres, el nostre grup parlamentari, no creiem 
que de l’U d’Octubre se’n derivi un mandat democràtic, si bé que sí que creiem que 
és evident que de l’U d’Octubre –ho dic també per alguna afirmació que feia el se-
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nyor Turull abans, no?– se n’ha de desprendre una resposta política, sobretot, per part 
de l’Estat, i que no l’hem vist. Però d’aquí a dir que l’U d’Octubre hi va haver una 
majoria suficient com per declarar unilateralment la independència..., això és el que 
nosaltres, doncs, qüestionem, i m’agradaria també reflexionar sobre això amb vostè.

Justament perquè quan vostè feia referència a la necessitat d’una majoria social, 
també aquest creixement de l’independentisme del 10 al 50, no? –i és evident i tots 
volem, creiem, que ens hem de poder comptar..., però sí que creiem que hem de fer 
aquesta reflexió de si aquesta majoria és suficient, i si la que es va expressar l’U d’Oc-
tubre, com es va expressar, era o no era suficient. Nosaltres creiem que, com a país, 
hem de ser capaços de construir majories molt més àmplies, i, sobre aquestes àmplies 
majories, construir solucions de futur. I també en això el nostre grup polític, doncs, 
persistirà, en aquesta proposta, igual que vostès tenen tot el dret de persistir en les 
seves.

Però també, justament des d’un punt de vista republicà i de no imposició, doncs 
volem qüestionar aquest element de quina és aquesta majoria suficient i com s’hauria 
d’expressar. Això no situa en el mateix pla tots els bàndols. I, òbviament, compar-
tim amb vostè la necessitat d’autocrítica per part de l’Estat; sobretot, el que com-
partim és la necessitat de que el que hauria de fer l’Estat és oferir alguna proposta. 
Esperem que ara, amb la nova etapa que iniciem, doncs s’obri una nova via de diàleg 
per poder avançar en solucions, i també amb propostes per part de totes les parts. 
I també voldríem saber la seva opinió sobre aquesta nova etapa de diàleg, que espe-
rem que així fructifiqui.

Perquè vostè mateix també ha fet algunes afirmacions de reconeixement, no? 
D’on som, de com hi hem arribat, i ha dit coses com «no ens n’hem sortit encara», 
«quan les coses no surten com tu hauries volgut que sortissin», i, per tant, jo crec 
que és bo que ens situem en la realitat i en reconèixer on estem. Intentar veure tam-
bé quines coses potser es podrien haver fet d’una altra manera, i si ara, que s’obre 
un nou estadi, potser hem de fer-les d’una altra manera, justament per construir un 
espai de solucions per deixar enrere tot el dolor que ha generat aquesta etapa i per 
poder avançar socialment i nacionalment com a país.

Per part nostra, res més. Moltes gràcies, i reiterar-li també, com ja he dit als 
altres compareixents, que ens hauria agradat poder tenir aquesta conversa fa molt 
temps, perquè creiem que vostè mai hauria hagut d’entrar a la presó. Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Marc 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, conseller Romeva. I com hem dit ja, i com he dit ja 
als anteriors compareixents, no em vull estar de dir-li a vostè el mateix, en el sentit 
d’expressar-li tota la nostra solidaritat, tot el nostre suport i amistat i reconeixement. 
Agrair-li el seu testimoni, agrair-li que vostè continuï sent avui per a tots i totes 
–i com ja he dit a l’anterior compareixent– un referent moral i un referent polític que, 
a la vegada –com també he dit anteriorment–, fa de mirall a un estat repressiu, a un 
estat que, per tal de sostenir les seves polítiques i les seves raons, no té més remei 
que recórrer a la repressió i a la vulneració dels drets democràtics dels seus adver-
saris polítics. També gràcies per continuar fent política, per continuar militant des 
de la presó.

Dit això, i per no reiterar-nos en les temàtiques que hem suscitat en les anteriors 
compareixences, m’agradaria dialogar amb vostè o que tinguem l’oportunitat, si vos-
tè ho considera oportú, de dialogar al voltant de la qüestió internacional, al voltant 
de la qüestió de la política exterior, que és una de les seves especialitats i un dels 
motius pels quals vostè està a la presó, per haver estat conseller d’Exteriors, respon-
sable de les relacions internacionals del nostre país durant el període polític anterior.
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I en aquest sentit, i aprofitant el seu coneixement, la seva experiència, la seva 
expertesa, el seu testimoni, en primer lloc li voldria demanar, si vostè ho considera 
oportú, que ens pugui compartir la seva visió sobre l’actual escenari internacional, 
sobre l’actual context internacional, ple de reptes, que vostè coneix perfectament, 
dels quals vostè n’és estudiós i n’ha estat també activista i governant. Però, òbvia-
ment, no es tracta de parlar de tot plegat, sinó que m’agradaria que, des d’aquesta 
perspectiva global, ens pogués, això sí, fer esment de quina visió vostè té pel que fa a 
les oportunitats, a les portes obertes, a les finestres obertes que aquest escenari, que 
aquest context internacional ofereix a la reivindicació i defensa dels drets col·lectius 
dels pobles de manera general, i el dret a l’autodeterminació en particular, i concre-
tament en el nostre cas. La seva observació de l’escenari internacional quina visió li 
genera a aquest nivell des del punt de vista també de les aliances, de les oportunitats, 
de les instàncies i de l’estratègia a seguir, que, sens dubte, ha de ser una estratègia 
que no pot ser de partits, sinó que ha de ser una estratègia nacional, una estratègia de 
país en què sumin els diferents actors socials i polítics.

En aquest context, vull remarcar –crec que amb això coincidim– que, des del 
punt de vista de la diplomàcia pública, tot allò que sigui la cooperació internacional, 
la solidaritat internacional i l’internacionalisme, sens dubte, és un dels millors passa-
ports, és un dels millors instruments d’entrada per exercir una política exterior que no 
sigui només reivindicativa, sinó també corresponsable i solidària, demostrant, preci-
sament, el tipus de país i de república que volem construir.

Bé, en segon lloc, també m’agradaria preguntar-li sobre quina opinió té vostè d’a-
quest 155 que nosaltres considerem vigent, o constatem que està vigent, també en el 
terreny internacional. És a dir, considerem que l’Estat espanyol i algunes de les se-
ves aliances continuen aplicant activament el 155 a nivell internacional. Però també 
m’agradaria que vostè ens pogués parlar, des del seu punt de vista, de la guerra bruta 
constant i continuada que l’Estat espanyol està exercint a nivell internacional i que, 
des del nostre punt de vista, no ha canviat amb el Govern del PSOE, perquè canvien 
els governs, però el règim segueix intacte. I el nostre problema no és amb un govern 
d’un color o d’un altre, sinó amb la mateixa naturalesa estructural, amb la mateixa 
arquitectura del règim que veiem actuar internacionalment de la mateixa manera in-
dependentment del canvi en els governs. 

Amb vostè, fins i tot abans de l’anterior legislatura, vam tenir ocasió de compar-
tir lluita, reptes, inquietuds, accions en el terreny internacional des de la societat civil 
participant en el Fòrum Social Mundial, en el moviment altermundialista. I també 
m’agradaria que vostè ens pogués parlar de la seva visió sobre el paper de la societat 
civil a nivell internacional com un actor fonamental en qualsevol causa d’allibera-
ment, qualsevol causa política de lluita pels drets i d’alliberament perquè, evidentment, 
nosaltres considerem –i creiem que coincidim amb vostè– que la societat civil tindrà 
un paper i té un paper fonamental com a actor, com a subjecte polític, des del punt de 
vista de la construcció d’un món diferent, d’un món millor, però també des del punt 
de vista de la defensa dels nostres drets.

I, com a derivada de tot això, també, si en té ocasió, si ho considera oportú, li vol-
dríem demanar com veu vostè els possibles escenaris de resolució democràtica del 
conflicte polític que viu el nostre país amb l’Estat espanyol, sobretot, des del punt 
de vista internacional. És a dir, com creu que hem de treballar per crear les condi-
cions objectives que ens permetin forçar un escenari de resolució internacional del 
conflicte, un escenari que forci l’Estat a acceptar una agenda política de drets civils, 
d’amnistia i d’autodeterminació. I dic «forçar» perquè nosaltres estem convençuts que 
l’Estat espanyol, governi qui governi, no entrarà de bon grat en cap lògica d’aquest 
estil, l’haurem de forçar. Com creem les condicions per fer-ho.

I ja, per acabar, només una reflexió final a propòsit de la seva referència a l’es-
port. Miri, ara em feia pensar en el traspassat senyor Johan Cruyff, quan deia: «Miri, 
a mi m’és igual que em facin quatre gols perquè, si jo en faig cinc, el partit el guanyo 
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igual, i el triomf el tinc igualment.» Nosaltres ja trobem a faltar que tornem a passar 
a l’atac, que juguem a l’atac, perquè considerem que ja portem massa temps de joc 
defensiu en el qual estem encaixant cada dia més gols, com estem veient darrera-
ment i com vam veure ahir. 

Per tant, ens agradaria que, a partir d’avui, les seves compareixences d’avui sig-
nifiquessin també un canvi d’estratègia per passar novament a jugar a l’atac, també, 
en el terreny internacional. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Riera. En nom del Grup Republicà, té la paraula el diputat Jordi 
Orobitg.

Jordi Orobitg i Solé

Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, per donar la benvinguda al Parla-
ment al conseller Romeva: benvingut, Raül, a casa teva. I em permetran, com és obvi, 
primer traslladar-li l’estimació, el respecte i l’admiració que tot el Grup Parlamentari 
Republicà sent pel fet d’haver compartit amb vostè aquest projecte polític i que, a dia 
d’avui, faci gala d’aquesta determinació en una situació com la seva, amb unes con-
viccions tan fermes i defensant, com vostè ha dit, el dret a fer política, ni que sigui en 
una situació de privació de llibertat. Crec que és quelcom que a nosaltres ens honora i 
ens reconforta tenir aquests lideratges tan amplis i que, en definitiva, són aquells que 
inspiren la nostra ciutadania a l’hora de mantenir viva la flama de la llibertat.

Convenim amb vostè alguns dels efectes de l’article 155 i de les seves propietats. 
Bé, nosaltres –modestament, crec que puc parlar per boca de tots els portaveus– ens 
alegrem de la sessió d’avui perquè hem assistit a moltes sessions plenàries a les que 
lamentablement érem quatre persones aquí, que, en aquest cas, doncs, interrogàvem 
els experts, els compareixents, i avui, més enllà de que vostès puguin llançar efec-
tivament la seva visió al respecte i de que, alhora, puguin reivindicar o llançar un 
missatge polític a la ciutadania del nostre país que, injustament, s’ha vist privada 
d’un accés directe i personal a les seves opinions..., home, ens permet posar en valor 
algunes de les coses que s’han treballat perquè que l’article 155 en la seva aplicació 
és il·legal és quelcom que avui ha dit no només vostè, sinó algun altre comparei-
xent, és quelcom que han dit molts experts. 

I, evidentment, han fet les mateixes referències legals a les que vostè ha fet es-
ment, com pot ser la carta de Bonn, el seu article 37, respecte de quines eren les 
mesures que es podien aplicar per la via d’aquest article o respecte dels debats cons-
tituents que van tenir lloc, en aquest cas, al Congrés dels Diputats a l’hora de, entre 
tots els parlamentaris, elaborar el text definitiu de la Constitució espanyola, en què 
és evident que aquesta posició –la que permetia la dissolució parlaments, la que per-
metia la destitució de presidents i de governs– era, de fet, la posició que defensava el 
senyor Manuel Fraga Iribarne, el representant d’Alianza Popular, i que, precisament, 
no va reeixir. 

Per tant, per la porta del darrere, com vostè bé ha dit, l’article 155 es va convertir, 
en el seu moment –i amenaça de perpetuar-se en un futur–, en una eina de repres-
sió per eliminar la diferència política, eh? I, per què és d’aquesta manera? Perquè 
les úniques mesures que es van aplicar amb l’article 155, i amb això convenim amb 
vostè que ha estat un fracàs absolut..., l’únic que perseguien era alterar les majories 
parlamentàries que existien en aquell moment a Catalunya, a l’octubre del 2017, i 
alterar també la composició del Govern, en aquest cas, que ostentava o gestionava 
els assumptes públics a Catalunya.

El temps, evidentment, ha constatat aquest fracàs absolut. La majoria indepen-
dentista no només no ha minvat, sinó que s’ha incrementat. I, evidentment, amb les 
seves dificultats –i com bé ha dit abans qui ha comparegut, el conseller de la Presi-
dència, Jordi Turull–, com van existir en un passat, però també amb un desig majo-
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ritari de trobar els camins que facin possible una unitat estratègica que ens permeti 
imposar definitivament per la via de la pau –com sempre hem fet– els nostres ob-
jectius. Crec que és la nostra obligació –i així crec ens hem d’interpel·lar tots per 
fer-ho possible. 

I per fer-ho possible vostè ha reivindicat la bandera del diàleg, vostè ha dit que 
ningú es pot imposar. Avui, ara, hem tingut una notícia: el 6 de febrer hi ha previs-
ta una reunió entre el president del nostre país, el president Torra, i president Pedro 
Sánchez a Barcelona. A alguns potser els semblarà poc. Per nosaltres és una passa 
important. I una passa important des de dos vessants, com ja hem apuntat abans, 
perquè, de fet, hem arribat a un context en el que, permetent una investidura, doncs 
hi ha hagut un reconeixement explícit d’un conflicte polític. Hi ha hagut un reco-
neixement explícit de que aquest conflicte s’ha d’abordar des de la via del diàleg i la 
negociació. I hi ha hagut un reconeixement explícit de que aquest diàleg ha de ser 
bilateral entre governs. 

I abans n’he fet esment amb el vicepresident Junqueras, i evidentment per la seva 
condició d’eurodiputat, la seva trajectòria i veterania en aquest àmbit ja tenia l’as-
cendent suficient com per poder opinar al respecte, però vostè és que ha estat el con-
seller d’Exteriors del nostre Govern. I des del nostre punt de vista, el fet de que un 
govern com l’espanyol reconegui com un igual el Govern català a l’hora d’intentar 
resoldre per la via de la negociació un conflicte polític ens obre les portes internacio-
nalment a interpel·lar qualsevol tercer perquè estiguem en un règim de paritat. I des 
d’aquest punt de vista, per la seva especialitat política, li voldria demanar si vostè 
també arriba a aquesta conclusió. 

I, certament, tothom diu que el procés ha estat una trituradora, però el 155 tam-
bé ho ha estat. I abans parlàvem de qui compareixia i qui no compareixia davant 
d’aquesta comissió a l’hora de defensar els seus plantejaments. I evidentment avui 
tenim una mostra evident de que els nostres polítics no s’amaguen, de que donen la 
cara, que si han de fer autocrítica la fan. Però a aquesta comissió hem citat a molts 
polítics –entre ells Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, el mateix Pedro 
Sánchez, altres membres d’aquells governs– i cap d’ells ha volgut comparèixer, es-
cudant-se, com sempre, en un dictamen del Consell d’Estat fet a mida precisament 
per a aquells que vol protegir, que són els de la seva mateixa casta i grup. 

I nosaltres reivindiquem els nostres polítics, perquè com vostè diu, ni que sigui 
des de la presó, fan política. Alguns, a dia d’avui, potser envejosos del seu passat es-
portiu, es postulen com a president de la Federació Espanyola de Futbol, no? Cada 
un, al final, es marca els seus objectius. El seu, des del nostre punt de vista, és molt 
més digne. 

Vostè diu que el 155 ens ha fet més forts, i nosaltres entenem que hi ha qui pugui 
qüestionar, a priori, aquest pronunciament. Evidentment, com vostè també ha dit, 
hi ha hagut molt de dolor. Dolor que persisteix. Avui mateix, vostè ho ha esmentat 
–abans també n’ha fet referència a un altre portaveu–, tenim una liquidació provisio-
nal del Tribunal de Comptes de 4,2 milions per les despeses del referèndum. No sé 
quantes vegades l’hem de pagar, aquest referèndum. Perquè ja hi han diferents sen-
tències i condemnes que han contemplat aquesta despesa, l’han xifrat en diferents 
imports i ha comportat el dipòsit de diferents fiances. 

Però és evident que la repressió coexisteix amb aquest procés i és evident que 
persistirà en un futur. Però també és evident –i abans hem arribat a les mateixes con-
clusions amb altres compareixents– que, a dia d’avui, la via repressiva ja no està en 
mans de l’Estat espanyol. Ha perdut les regnes de la repressió. I aquesta repressió, 
fins i tot, es pot tornar contra el mateix Govern espanyol per la configuració de les 
forces que a dia d’avui l’integren. 

Des d’aquest punt de vista, nosaltres entenem, que, com vostè ha dit, el 155 ens 
ha fet forts, perquè tot allò que et fa mal i que no et mata et fa més fort. Però, certa-
ment, també ha debilitat l’Estat espanyol d’una forma molt gran. L’ha debilitat en les 
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seves conviccions democràtiques, l’ha ferit de mort. I ens hem guanyat, com vostè 
ha dit, arran d’aquest 155..., ha de ser la llavor perquè ho tornem a intentar. I ho tor-
nem a intentar per les vies que nosaltres entenem i sempre hem entès democràtiques, 
per aquelles que hem estès sempre a la mà. A dia d’avui hem de parlar de l’amnistia 
i hem de parlar de l’autodeterminació. I per fer-ho possible...

El president

Diputat, ha d’acabar. 

Jordi Orobitg i Solé

Ja acabo. I per fer-ho possible, sense... –quan parla un altre es fa molt llarg i quan 
parla un es fa molt curt, eh? (veus de fons), sí, sí, deu ser això–, per fer-ho possible, 
hi insisteixo, doncs, com vostè ha dit, moltes vegades cal recollir pel camí desenci-
sats, com vostè es va desencisar l’any 2010, i com si aquest diàleg que ara obrim no 
acaba bé, molt probablement farà que en recollim de nous.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Orobitg. Pel Grup de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat 
Francesc Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, president. Ben tornat, conseller Romeva. Efectivament, si algú 
es pensava que empresonant-vos us prendria un bri de la vostra determinació i de la 
vostra força, doncs aquest matí deu estar plorant per les parets després d’haver sen-
tit la vostra intervenció. Aquest cap de setmana us escoltava, no com avui, que hem 
pogut escoltar la vostra veu, sinó en veu d’un altre, que és com hem d’escoltar moltes 
de les vostres entrevistes. I parlàveu de l’alegria i la tristesa que trobaríeu en retrobar 
una normalitat perduda. I és un sentiment compartit: és una enorme alegria veure-us 
allà d’on no us hauríeu d’haver mogut mai. 

A les institucions fem servei públic, treballant per a aquest país, i és una tristesa 
infinita pensar que esteu sentenciat i que aquest vespre dormireu un altre cop a la 
presó per fer allò que heu fet sempre –arreu del món i a casa nostra–, que és defen-
sar la democràcia i defensar els drets humans. I quan he dit que ho heu fet sempre 
és perquè hi ha consellers i conselleres i n’hi ha alguns que has tingut l’oportunitat 
de seguir-los la trajectòria i anar-los trobant arreu del món en diferents circumstàn-
cies. I precisament des de la vostra trajectòria personal, pensava: «Algú que ha estat 
implicat com ho heu estat, no només des de la dimensió pública, sinó també des de 
la iniciativa de la societat civil organitzada en el que és la resolució pacífica de con-
flictes, el que significa que estigueu patint ara una conculcació de drets. Una persona 
que precisament ha fet de la defensa dels drets un objectiu de vida.» 

I en aquest sentit us vull reconèixer i agrair especialment quan parleu de «causa 
general», perquè efectivament hi ha noms, com els compareixents d’avui, que teniu 
un altaveu molt important i que tothom coneix i reconeix, però aquesta causa gene-
ral afecta moltes persones, moltes persones que no tenen altaveu. I quan avui heu 
parlat de «causa general» a mi m’han vingut al cap encara aquelles persones que 
estan tancades en un centre d’internament d’estrangers per haver protestat contra la 
vostra sentència injusta. Quan algú ha parlat d’aquesta causa general, heu demostrat 
que quan parlem de drets, efectivament parlem dels drets de tothom. I no només 
heu parlat dels independentistes, sinó que quan heu parlat del 155 heu dit: «És que 
aquest 155 ha fet mal al conjunt de la societat catalana», perquè tots compartim hos-
pitals, carreteres, escoles, policies... Compartim tots els serveis que aquest Govern 
volia proveir i que volia millorar. I us escoltava també quan dèieu: «És que el bloc 
del 155, els partits que el van fer possible, m’hauria agradat molt dialogar-hi, i no 
m’han ni tan sols vingut a veure a la presó, i m’hauria agradat molt establir aquest 
diàleg des de la presó, que també explica molt on sou.» 
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Però és que, conseller, és que no us han vingut a veure ni tan sols aquí avui. El 
bloc del 155 ni tan sols ha estat bo de mirar-vos a la cara avui. I en aquest sentit, 
jo entenc la profunda determinació que hem de tenir tots pel diàleg, però també és 
molt important saber on som. 

El 5 de maig del 2019, en el camp de concentració Mauthausen, hi havia la minis-
tra Delgado, poc sospitosa de ser del PP, de la FAES, de la dreta, de l’extrema dreta..., 
que quan algú del vostre equip, que ha fet una magnífica tasca en la memòria històrica, 
us va recordar personalment com a conseller, us va recordar com a pres polític i va re-
cordar el conjunt del Govern, va marxar. Si en algun temple que demostra el patiment 
i la perversió d’on es pot arribar amb el no diàleg i amb la negació de l’altre com és un 
camp de concentració nazi, algú es pot permetre, fins i tot, aquesta acció, doncs vol 
dir que tenim moltíssima feina, conseller. I, per tant, compartim la determinació, però 
també compartim l’anàlisi que, efectivament, com deia el diputat, dissabte finalment 
sembla que celebrarem una cosa tan normal, com acostuma a dir la diputada Borràs, 
com que dos governs es trobin i parlin, però és que avui també hem sabut una nova 
querella del constitucional contra el president d’aquesta casa i contra dos membres de 
la Mesa, un d’ells és present aquí, l’Eusebi Campdepedrós –ja en tens una altra–, i el 
senyor Josep Costa, el diputat Josep Costa. Per tant, sabem que no hem de defallir ni 
una mica en aquest diàleg, però tinguem molt en compte on emmarquem i com volem 
que sigui aquest diàleg i de què volem parlar. 

Reprenc el fil de la vostra trajectòria per recordar-vos que fa unes setmanes quan 
érem a Estrasburg per compartir la victòria de la justícia europea, que va reconèixer 
una part dels votants de la societat catalana quan en Toni Comín i el president Puigde-
mont van recollir la seva acta d’eurodiputats, vam retrobar membres del Parlament 
Europeu i personal d’aquella casa que d’alguna manera acceptaven atònits el fet que 
us havíeu convertit en pres polític, i que ens comentaven així, no?, i que els canvia-
va la cara quan recordaven la feina que durant anys vau fer en el Parlament Europeu. 

Però també vaig entendre, i després us diré qui, que entenien la causa profunda 
que us feia ser un pres polític, què és exactament allò que havíeu fet sempre: el co-
neixement, el reconeixement i la promoció dels drets humans en la seva dimensió 
individual i col·lectiva. Per tant, tota aquella feina que havíeu fet durant tants anys 
també donava sentit a la que vau fer en aquell Govern del president Puigdemont, del 
vicepresident Junqueras i en el que vau acabar culminant amb l’U d’Octubre. 

Aquest és probablement el millor aprenentatge de la vostra trajectòria, mirar el 
món i, com deia el clàssic, que res humà no ens sigui aliè, entendre que la causa de la 
democràcia, dels drets humans i de la justícia global és una causa compartida i que 
ha de ser una lluita coherent i que ha de ser una lluita sense fronteres, però una lluita 
que ha d’entendre identitats, que no és possible defensar el dret a l’autodeterminació 
del Tibet o plegar-se de braços amb el que passa a casa nostra o al Kurdistan, enten-
dre que aquest món o és un món de drets per a tothom o en certa manera tots vivim 
agenollats. 

Tenim molta feina a fer, conseller, a Catalunya i al món. Tenim l’Agenda 2030, 
tenim els Objectius de desenvolupament sostenible. No ens podem permetre que si-
gueu a la presó, no ens podem permetre que aquest coneixement i aquest talent que 
heu anat acumulant al llarg dels anys resti empresonat. Per això, el compromís de 
Junts per Catalunya de no defallir fins que estigueu lliures, per això vam néixer i per 
això hi som, cap renúncia, cap excusa; insistir, persistir i guanyar. Entre els talents 
que us comentava hi ha el de dibuixant, el de ninotaire, i a mi m’agrada molt perquè 
sempre us feu sortir darrere els barrots, però les vostres paraules o el vostre gest és a 
fora dels barrots. Doncs exactament serà així. Abans parlàveu de la memòria, nosal-
tres persistim en aquesta memòria de la feina feta i de la feina que encara heu de fer. 

Un apunt final. Efectivament, hem sentit avui que el Tribunal de Cuentas recla-
mava aquests 4 milions als encausats per l’U d’Octubre. Estic segur que compar-
tirem també amb la resta de portaveus que aquesta vegada tampoc els ho posarem 
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fàcil, som 2.200.000 votants, surt a dos euros per persona, i espero que amb quinze 
dies permetrem que no embarguin a cap dels encausats. 

Gràcies, president.

El president

Gràcies, diputat Dalmases. Conseller, teniu la paraula per contestar les qüestions. 

Raül Romeva i Rueda

Moltes gràcies. Algunes estan agrupades, intentaré fer-les agrupades, però almenys 
confio que ningú quedi amb gana. A l’amic Parés, celebro que malgrat haver-me tingut 
de professor no hagis quedat malmès (rialles) i, en fi, estic especialment content de 
retrobar-te, no en aquestes circumstàncies, però sí de retrobar-te, que sempre és una 
bona notícia. També segurament ets conscient de que malauradament a l’autònoma no 
hi podré tornar, almenys com a professor, durant molt de temps, perquè la inhabilita-
ció a la que se’ns ha sotmès, fins i tot, no és només per ostentar un càrrec públic, és 
que ni tan sols em permet ser professor a una universitat pública, i jo que soc defensor 
del sistema públic, evidentment, això és una limitació important, que no final, però és 
una altra de les, per mi, absurditats del plantejament al qual se’ns ha volgut abocar. Per 
això, quan algú ens demana explicacions i que assumim el dolor, home, jo crec que és 
important també posar de manifest totes les circumstàncies.

Ha fet un esment al dolor, jo crec que aquest és un element clau, és un element 
fonamental, de fet, en qualsevol procés de construcció d’oportunitats, ja sigui en un 
àmbit de conflicte armat o de conflicte social, el reconeixement del dolor és el punt 
de partida, sense el reconeixement del dolor no hi ha, com a mínim, diàleg exitós; 
pot haver-hi diàleg, però difícilment arribarà a bon port. Per tant, jo crec, defenso i 
manifesto que, efectivament, és necessari reconèixer i escoltar-nos, que no vol dir 
que tots estiguem d’acord en tot, possiblement no cal, és més, estic segur que no cal. 
El que sí que cal és saber com altra gent ha viscut determinades situacions, perquè 
al final les impressions són subjectives i cadascú té les seves, compartides o no, totes 
elles són legítimes. Crec que aquest és un punt de partida necessari en qualsevol cir-
cumstància, no només en aquest cas que ens ocupa, però quan parlem de reconèixer 
el dolor, hi insisteixo, i crec que ho han fet abans també, especialment el vicepresi-
dent Junqueras, però també el conseller Turull, home, hem de parlar de tot el dolor, 
és a dir, aquí és on jo crec que hem de ser també una mica conscients d’on som. 

Pel que fa a l’U d’Octubre, és evident que l’U d’Octubre també en aquesta cir-
cumstància va significar coses molt diferents per a molta gent, i és normal que sigui 
així. Personalment, jo sí que puc fer una afirmació, si jo no m’hagués fet indepen-
dentista l’any 2010 per causa o conseqüència de la sentència de l’Estatut, del Tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, segurament me n’hauria fet l’U d’Oc-
tubre, i si no me n’hagués acabat de fer a l’U d’Octubre segurament me n’hauria fet 
el dia que ens van cessar i el dia que van aplicar el 155. Tard o d’hora hauria acabat, 
perquè com molta gent, com molta gent, com molta gent, arriba un moment en què 
has de dir prou. 

Jo, personalment, és una reflexió personal, hi ha gent que potser no comparteix 
aquest procés, i no passa absolutament res, en absolut; és més, per mi té molt mèrit 
que gent que no comparteix aquesta visió, malgrat tot, reconegui, com en alguns ca-
sos heu fet i han fet companys i companyes d’aquí, de la resta de l’Estat i, fins i tot, de 
la resta del món..., que malgrat no compartir els objectius rebutgen de manera taxa-
tiva la resposta de l’Estat. Per mi això té molt de valor, perquè posar-te d’acord amb 
gent amb qui estàs d’acord és molt fàcil. El que és complicat és posar-te d’acord o 
entendre’t amb gent amb qui tens discrepàncies, aquest és el mèrit. I aquí és on a mi 
m’agradaria veure gent que avui ni tan sols ha sigut capaç de venir. 

En qualsevol cas, repeteixo que a mi em sembla que és una bona reflexió i que 
ens porta, òbviament, a qüestionar-nos, a preguntar-nos sobre què és el que és su-
ficient i què no és suficient. I aquí tornem una altra vegada a la qüestió subjectiva. 
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Tothom té la seva visió, perquè tothom té la seva història i tothom té el seu entorn i 
les seves complicitats i les seves necessitats. Tothom, tothom. I, per tant, totes són 
igualment legítimes i s’han de posar en valor. El que a mi m’agradaria molt, molt, 
és que en algun moment de tot aquest procés, com es va plantejar per activa i per 
passiva en públic i en privat, als membres del llavors Govern de l’Estat espanyol, 
dirigit pel senyor Rajoy, però també a alguns partits de l’oposició, és que hi hagués 
hagut el coratge suficient per afrontar aquesta qüestió, fins i tot, en termes de quant 
és suficient. 

Només preguntar-nos això per mi paga la pena, perquè jo puc considerar que 
una xifra ics és suficient i un altre pot considerar «no, no, ics no, ha de ser ics més 
10 o ics més 20». Cap problema. Parlem-ne, però parlem-ne. Això és el que se li va 
demanar per activa i per passiva. I això és el que nosaltres demanàvem a l’exterior 
contínuament, contínuament: «Ajudeu-nos a posar un debat sobre la taula.» Un de-
bat que fins i tot estem disposats, estem disposats a que quan es concreti permeti la 
possibilitat de perdre. Jo en soc conscient, ho repeteixo, hi torno. Al que no estic dis-
posat és que se’m negui el dret a parlar-ne. Això no. Jo estic disposat a que algú em 
digui «no, jo per sota del 90 per cent de vots afirmatius crec que no és legítim». És 
una opinió –és una opinió. Tan legítima com la d’aquells que diuen que amb el 50 
per cent més u n’hi ha prou. Tan legítima –tan legítima. En tot cas, és un debat. Jo 
crec que aquest debat és necessari i segurament, si s’hagués fet abans, possiblement 
no seríem avui on som. 

En qualsevol cas, jo crec que són bones, aquesta autocrítica col·lectiva i aquesta 
necessitat, també per part de l’Estat i de les forces polítiques que, a més a més, tam-
bé ho he de dir, són molt bel·ligerants demanant l’autocrítica i el reconeixement del 
fracàs dels altres, però que callen quan ells assumeixen o han d’assumir els propis. 
I aquí és on a mi m’inquieta també moltes vegades el doble discurs quan, en privat, 
reconeixen la mala praxi, fins i tot de determinats òrgans judicials, i en canvi en pú-
blic són incapaços de fer cap gest de complicitat. També vull dir-ho, perquè també 
passa. I que hi hagi reconeixements en privat tantes vegades, fins i tot per part relle-
vant, de mala praxi, també judicial –ja no diguem política–, que després en públic 
no vulguin reconèixer-ho, a mi em sembla absolutament aberrant. I això m’ha passat 
a mi estant a la presó amb gent que et ve a veure. Per tant, imagino que amb altra 
gent que té més capacitat d’interlocutar també seria possible.

A l’amic Riera, company Riera, amb qui efectivament, per sort o per desgràcia, 
ja són molts anys els que compartim amb uns i altres, i això no sé si és bo o és do-
lent o, en tot cas, és un símptoma de que el temps passa per a tothom, també per a 
nosaltres. Però en qualsevol cas és, efectivament, un fet, una evidència que tenim 
una història compartida que ve de molt lluny i que esperem que vagi molt més lluny 
encara, però que des del punt de vista del que ens preocupa avui ens porta també a 
importants i, per mi, agradables coincidències. 

Vostè feia una demanda específica sobre l’escenari internacional. Evidentment, 
podríem estar-nos hores i hores i hores parlant de les qüestions internacionals, que 
sap vostè que m’apassionen, però no és el més pertinent, ni és el cas ni és oportú. 
Però sí que crec que és oportú fer un parell de reflexions que, a més a més, venen a 
tomb amb dues de les intervencions que han vingut després i que, per tant, les agru-
paré. Permeti’m fer una reflexió general i després una de més específica. 

Una de general. Totes les persones que em venen a veure a la presó segurament 
estan fartes, cansades d’escoltar-me parlar d’una xifra –i miro algunes cares cone-
gudes i segurament altres que no–: 2030.

No me’n cansaré mai, de parlar-ne. Avui en parlen el conseller Bosch i altres mem-
bres del Govern. Per mi, encara en parlem poc. Per mi en parlem molt poc. Perquè si 
alguna raó a mi em motiva a tenir un estat, una república, és justament perquè allò 
a què aspiro és a tenir les eines que em permetin contribuir a aquells reptes globals 
que ens interpel·len no només als catalans i catalanes, sinó a tota la humanitat. I, per 
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tant, com que a mi m’interpel·la el canvi climàtic i m’interpel·la la desgràcia inhuma-
na i inacceptable del que està passant al Mediterrani, i m’interpel·la que no es resol-
gui políticament, socialment i judicialment, en alguns casos, determinats conflictes 
i determinades irresponsabilitats a escala internacional, i m’interpel·la el creixement 
de l’extrema dreta a tants llocs, a tants països i a tantes institucions, i m’interpel·la 
que la Unió Europea sigui incapaç d’entendre que el projecte polític requereix que els 
estats cedeixin sobirania cap a dalt i que deixin de preocupar-se per qüestions com 
per exemple impedir, d’una manera i una altra, abocant recursos públics, el dret d’ex-
pressió de milions de ciutadans, i m’interpel·la que avui en dia tinguem encara riscos 
més que constatats d’augment de xenofòbia, d’augment d’homofòbia i d’augment de 
persecució de tot tipus d’identitats i de tot tipus de llibertats... 

Com que tot això m’interpel·la, reclamo eines –reclamo eines–, i m’encantaria 
disposar d’aquelles eines que avui tenen els estats. M’encantaria. Perquè podríem 
posar-les al servei d’això. No només dels drets dels ciutadans de Catalunya, i encara 
molt menys dels drets dels independentistes; de tots els drets de tota la ciutadania a 
nivell mundial. Perquè això és el que ens ha abocat a molta gent, a molta gent, a de-
fensar la causa republicana, i no una altra cosa. Això. I aquesta defensa, que la faig 
en privat perquè no la puc fer d’una altra manera, avui tinc la possibilitat de fer-la en 
públic. I que no me’n cansaré. Ja adverteixo als qui tingueu la sort o la desgràcia de 
poder-me visitar: us seguiré torturant amb aquesta qüestió. A mi em sembla que és 
absolutament pertinent. Qüestió general. 

Qüestió específica. Des del punt de vista de com cal entendre, gestionar, valorar 
l’escenari internacional. Mira, aquí he de ser molt clar i molt contundent, si se’m 
permet, també. Permetin-me la vehemència, però és que tampoc tenim gaires oca-
sions de poder fer debat polític, i, òbviament, quan un té l’ocasió de fer-ne, doncs és 
molt agradable i molt... Per tant, demano que l’entenguin des d’aquesta emoció, no 
des de cap altre punt de vista.

Sempre he defensat el mateix, i a mi em sembla que les evidències històriques no 
ens permeten veure-ho de cap altra manera. A nivell internacional hi ha unes cons-
tatacions que hem de tenir molt presents. No hi ha cap procés, cap procés al món, a 
la història, almenys a la història recent, de cap creació de nous estats que s’hagi fet 
de manera ràpida, fàcil i indolora; cap ni una, ni una. Algunes són més ràpides, però 
són doloroses; d’altres potser no són tan doloroses, però són lentes, i, per descomptat, 
cap d’elles ha sigut mai fàcil, per descomptat. Quan estava a Estremera, quan anà-
vem a córrer pel camp de futbol, hi havia una pintada, una cita específica de Nelson 
Mandela, a qui el conseller Bosch ha seguit i estudiat de manera profusa, en què de 
manera per mi gràfica i molt eloqüent explica que el camí cap a la llibertat no és fà-
cil enlloc del món, i això està escrit en un graffiti amb la seva imatge en un mur del 
camp de futbol de la presó del centre penitenciari d’Estremera Madrid VII, on vaig 
tenir l’honor d’allotjar-me durant uns quants mesos.

Dit això, ser conscients d’això no vol dir res més que entendre les dificultats, sa-
ber llegir la realitat i fer tot allò que és necessari perquè des de l’exterior s’entengui 
allò que volem fer i no faci angúnia. La meva experiència personal, que, ho repetei-
xo, he reiterat –i qui m’ha volgut escoltar en públic i en privat segur que pot donar fe 
d’això que dic–, és que sempre he defensat que el treball internacional, com avui li 
toca fer al company Bosch, però com d’alguna manera, més indirecta o més directa, 
ens toca fer una mica a tots, és una feina silenciosa, discreta, moltes vegades de poc 
reconeixement personal. Els èxits normalment no es veuen, o no són visibles, i, en 
canvi, aparentment els fracassos són molt grans. Jo sempre he rebutjat aquesta visió 
una mica fins i tot negativa, pessimista, perquè si alguna cosa hem demostrat és que 
a nivell internacional hi han dos premisses que per mi són claus i en les quals, totes 
dues, avui estem molt millor del que hem estat mai; mai.

Primer, pel que fa al coneixement –pel que fa al coneixement, i no hi he posat cap 
prefix, eh?, pel que fa al coneixement–, mai hi havia hagut tant coneixement del que 
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està passant i del que es vol i del que es demana i, sobretot, de com ho volem fer, com 
hi ha hagut, o com hi ha, en aquests moments. «Coneixement» no vol dir «complici-
tat», ja ho sabem, però primer cal que es conegui, que és la feina que fan, entre d’al-
tres, les delegacions del Govern de la Generalitat. Que es conegui, que es conegui. És 
evident que la repressió, malauradament, per desgràcia per a alguns de nosaltres i els 
nostres entorns i les nostres famílies i els nostres fills i filles, ens ha fet més coneguts 
al món, és un fet. Per tant, tots aquells que pretenien que la nostra carpeta, que la car-
peta catalana, que és una carpeta incòmoda, desaparegués de les taules mediàtiques o 
polítiques internacionals, ha fracassat. Per tant, quan algú em diu: «Oh, és que vostès 
han...», escoltin, jo crec que si un analitza objectivament –objectivament– quin és el 
nivell de coneixement que avui hi ha sobre el que està passant, és inqüestionable que 
avui hi ha més coneixement que el que hi havia fa uns anys, i no pas gaires. Per tant, 
aquest és per mi un element que demostra que la feina que s’ha fet i de la manera que 
s’ha fet, i de la manera que s’està fent, és no només necessària, sinó útil. 

No vull treure mèrits –no vull treure mèrits– a tots aquells esforços que fan mi-
nistres d’Exteriors, Govern, ambaixadors i cònsols per contribuir a aquest coneixe-
ment, és a dir, no tot és mèrit nostre –no tot és mèrit nostre–; cal reconèixer, i fins 
i tot cal agrair d’una manera sincera, i sense cap to d’ironia, els grans i ingents es-
forços que fan des del Ministeri de l’Exterior espanyol i des de les diferents ambai-
xades i consolats per visualitzar-nos. És clar, ho fan d’una manera curiosa, ho fan 
d’una manera que aparentment sembla que pretenen fer exactament el contrari, però 
com que això acaba donant-nos més visibilitat de la que al final ells voldrien, doncs 
crec que és honest, legítim, i en tot cas li dones les gràcies, també, de part meva, si 
us plau, a qui correspongui, i especialment a l’actual ambaixador i responsable de la 
política internacional europea, l’amic Josep Borrell. Coneixement.

Hi ha un segon element que a mi em sembla necessari insistir-hi i recordar: cre-
dibilitat, credibilitat. Quan nosaltres explicàvem al món què és el que fèiem, que vo-
líem fer un referèndum i que ho volíem fer d’aquella manera, i que ens agradaria molt 
fer-ho amb l’acord amb l’Estat, i que ens agradaria molt fer-ho com ho van fer a Escò-
cia, i que ens agradaria molt que fos una oportunitat perquè tothom es pogués expres-
sar i que tothom pogués sentir-se representat per aquesta consulta, i que ens hagués 
agradat molt que en aquesta demanda democràtica hi hagués hagut tothom –tot i que 
déu-n’hi-ho, tot i que déu-n’hi-ho–, hem de dir, i això també ho hem explicat en al-
guna ocasió –en diverses; vaja, en moltes–, que hi havia una percepció a nivell inter-
nacional de desconfiança, de manca de credibilitat, en el sentit que no s’acabaven de 
creure que nosaltres faríem allò que ens havíem compromès a fer. «No us atrevireu», 
«Us posaran a la presó», «Us ho impediran», «Abans arribareu a un acord per no sé 
què», i nosaltres els dèiem: «És que no tenim alternativa, no la tenim; no la tenim 
perquè ningú ha posat cap alternativa sobre la taula, ningú.» 

I, per tant, i una mica tornant a la pregunta que abans feia també el company Pa-
rés, l’U d’Octubre va servir, entre d’altres coses, per guanyar credibilitat, perquè tots 
aquells que no es creien que estàvem disposats a fer i a assumir les conseqüències 
d’allò, es van trobar amb que, efectivament, sí que estàvem disposats a això, sí que 
estàvem disposats a fer-ho i a assumir-ne les conseqüències. Una altra cosa és que ens 
hagués agradat fer-ho d’una altra manera, això també podem dir-ho i ho hem de dir. 
Però això, a nivell internacional, va servir per guanyar credibilitat, i d’això va la cosa.

I encara d’una tercera. Jo crec que ho apuntaves molt bé: el Govern espanyol avui 
s’asseu a parlar. A ningú se li escapa que tampoc és gratis, això, és a dir, ho fan per-
què ho necessiten, perquè hi ha una necessitat, hi ha un interès; això a nivell inter-
nacional també passa. Però els interessos s’han d’aprofitar, perquè tots els processos 
que hi ha hagut a nivell internacional, quan s’han acompanyat, no s’han acompanyat 
per simpaties, mai, s’han acompanyat per interès –geopolític, estratègic, cultural, de 
vegades fins i tot religiós, d’oportunitat econòmica, el que sigui–; sempre hi ha  hagut 
un interès. Quin és el nostre esperit, quina és la nostra motivació per provocar un in-
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terès a nivell internacional, particularment europeu i més enllà? El que ha estat sem-
pre, que la nostra és una lluita per la democràcia i pels drets fonamentals aquí i arreu 
–aquí i arreu–, i que tant ens trobaran defensant els drets fonamentals aquí com ens 
trobaran defensant-los fora. I abans ho deia l’amic Dalmases, i efectivament durant 
deu anys al Parlament Europeu no he fet altra cosa, molt abans de ser independen-
tista, molt abans. I ho seguirem fent, perquè això és el que ens motiva. Què podem 
aportar nosaltres al món? Això: compromís, compromís universal. I a partir d’aquí, 
òbviament, hem de treballar perquè aquest missatge, que volen torpedinar amb men-
tides i amb campanyes i amb malbaratament de recursos públics –això sí que és 
malbaratament de recursos públics–, òbviament arribi tan lluny com sigui possible.

Vostè ha fet una referència –amb això acabo la resposta– a l’amic Cruyff, quan 
deia que «home, tant me fa que em facin quatre gols si jo en faig cinc», és veritat. 
Però feia un final una mica –o a mi m’ha semblat interpretar-ho, i m’excuso, si no 
és el cas– pessimista, des del punt de vista de quants gols ens fan i quants gols fem 
nosaltres. Jo no comparteixo, en tot cas, aquest pessimisme. El Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea no ha sigut, en cap cas, ambigu: ha sigut taxatiu, i hauria de fer 
caure la cara de vergonya a determinats juristes, i ja no dic alguns jutges. Òbviament, 
justícia belga, justícia alemanya, justícia escocesa, justícia canadenca, justícia suïs-
sa... Home, alguns golets hem fet; o han fet, no ens atribuïm mèrits, no cal: han fet.

Ningú pot pensar que tot això és gratuït. És a dir, tot això també, evidentment, 
encara que no ho vulguin assumir públicament, fa mal a la credibilitat de la justícia 
espanyola. Molt de mal. I venim de lluny. Cada vegada que el Consell d’Europa –no 
el Consell Europeu, el Consell d’Europa– o les Nacions Unides, a través dels seus 
òrgans de tortura, detencions arbitràries i després de drets polítics, han reiterat –ara 
fa quatre dies a Ginebra, al Comitè dels Drets Humans, una altra vegada– les feble-
ses, les debilitats, les incongruències del sistema jurídic estatal espanyol, no només 
en el cas de com han afrontat la lluita contra l’independentisme, sinó com han afron-
tat els drets en general, a mi em sembla que això no és gratuït. A mi em sembla que 
això és molt important. I ho repeteixo: no cal compartir uns determinats ideals per 
entendre que hi han molts espais en els quals podem compartir objectius. La lluita 
per la credibilitat i pels drets i les llibertats a mi em sembla que la compartim molta 
gent, siguem o no siguem partidaris de la república catalana.

El company Orobitg –company, òbviament, de formació política i idees, i amb el 
qual hem també tingut ocasió de compartir converses darrerament, malauradament 
en un entorn que no és aquest, però que esperem que algun dia puguem tornar a fer-
ho a l’exterior– feia una referència per mi molt rellevant, que és el de la il·legalitat de 
determinades defenses de la llei. No ens cansem de dir-ho, és que és així, és que és ve-
ritat, és que el mateix Estatut de Catalunya és il·legal. És que ho hem de dir, és que ho 
hem de recordar, és que l’Estatut que avui és vigent a Catalunya és il·legal. I, per tant, 
tots aquells que defensen la llei, que està molt bé que la defensin, llavors que siguin 
coherents i conseqüents i la defensin a tot arreu. Haurien d’estar ells manifestant-se 
davant del Tribunal Constitucional defensant justament que aquest Estatut no és legal. 
Però no ho dic jo, és que ho diu la Constitució, si és que no m’estic inventant res. Ja no 
diguem, ja no diguem, de manera especialment dolorosa, les presons provisionals, les 
suspensions dels nostres escons, tant al Congrés de Diputats com al Senat...

On és l’autocrítica? On és l’autocrítica de la llavors presidenta del Congrés i del 
president del Senat quan ens van suspendre les nostres funcions com a diputats i com 
a senador sense cap base legal per fer-ho? On és l’autocrítica? On és? On és l’auto-
crítica del sistema judicial espanyol, d’aquells jutges i d’aquells fiscals, que crec –con-
fio– que en algun cas se sentiran incòmodes amb el que està passant davant no només, 
ho repeteixo, de les presons provisionals, sinó d’una sentència que, si algú ha tingut la 
molèstia o s’ha molestat en llegir-la, fa feredat des del punt de vista de l’exercici del 
dret, on et reconeixen que tu ets una persona pacífica, que tu ets una persona que has 
lluitat sempre per la justícia i pels drets universals, que et reconeixen la teva volun-
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tat de compromís social, però que, malgrat tot, et condemnen a sedició, que implica 
violència? On és la coherència d’això? On és? On és? On és l’autocrítica dels qui han 
defensat aquests plantejaments i ara callen? On és? Per tant, jo crec que no hem de 
dubtar mai, no hem de, en tot cas, arrugar-nos mai, arrugar-nos... És igual, no hem 
d’estar mai atemorits... (Veus de fons.) Encongir-nos, encongir-nos –em faltava el ter-
me específic; és igual. Arronsar-nos, és igual..., davant d’aquestes denúncies. Mai de 
la vida, mai de la vida.

Perquè..., i aquí és on volia anar a parar, i això ho he escrit en alguna ocasió i pot-
ser algun dia, algun dia, algun dia, quan passi, algú agafarà i dirà: «Ostres, però si 
això és lo que va dir, és veritat.» Jo agrairia, i això ho faig extensiu també no només 
als companys que avui no són aquí, sinó també a molts mitjans de comunicació que 
ens atribueixen expressions, que ens atribueixen intencions, que ens atribueixen vo-
luntats, que llegeixin una mica més. Hem dit i escrit moltes coses. No cal que s’inven-
tin el que diem o el que escrivim. N’hi ha prou amb que llegeixin i citin. N’hi ha prou.

Però hi ha una cosa que sí que vull deixar molt clara. En algun moment vaig dir, 
i ho reitero, i crec que algun dia això passarà, que és que nosaltres teníem molt clar, 
quan vam anar al Tribunal Suprem, que allà el peix estava venut. I ho vam dir amb 
tota contundència. I, de fet, ho vam dir en la primera intervenció, ho vam dir a l’úl-
tima, ho vam dir en tot moment que vam poder expressar-nos. Jo no confiava gens, 
gens, en la justícia espanyola, i molt menys en el Tribunal Suprem. Cap confiança. 
No la tenia. No la tenia. Cadascú, òbviament, pot interpretar com vulgui això que es-
tic dient, però jo no la tenia. Però tenia molt clar que havíem de superar aquesta eta-
pa per arribar a la que en aquests moments ens trobem, que és l’arena internacional. 

I li dic una altra cosa. Estic absolutament convençut de que això ho guanyarem. 
Convençudíssim. Convençudíssim. De que tard o d’hora això ho guanyarem. I quan 
passi això, alguns ens diran: «Oi, sí, miri, quin greu.» Com ha passat amb el senyor 
Junqueras. «Oi, sí, miri, quin greu, aquest senyor hagués pogut sortir a recollir la 
seva acta de diputat, però ja és massa tard.» Passarà. Passarà. Nosaltres ens haurem 
passat uns anys a la presó, no sé quants, els que siguin. Òbviament, sempre són mas-
sa. Però això passarà. I llavors, i llavors, m’agradarà veure quina autocrítica fan tots 
els que han impulsat tota aquesta dinàmica judicial. M’encantarà. I els demanaré, 
honestament, serenament, serenament, però els demanaré clarament que llavors ex-
pliquin per què quan tenien ocasió d’evitar-ho no van fer res. No van fer res. 

I, per tant, crec que tard o d’hora algú, per la pròpia defensa de la credibilitat de 
l’Estat, en algun moment haurà d’aixecar-se i dir: «No ho estem fent bé.» Algú haurà 
de dir: «Ens esteu abocant al ridícul universal.» I confio –confio– que això passi més 
d’hora que tard, i confio que òbviament això permeti també obrir noves oportuni-
tats per reconstruir el que en aquests moments, òbviament, està malmès o ha quedat 
malmès.

I vaig tancant, amb dues reflexions, també. He intentat una mica respondre tot-
hom, espero que no hi hagi hagut res que hagi quedat sense respondre, però des d’un 
punt de vista, també, molt personal i amical, dues últimes reflexions.

Jo crec que és evident que, si estem davant d’una causa política, aquí només hi 
ha una opció que tingui sentit, des del punt de vista de resoldre el problema. Òbvia-
ment, comencem pel diàleg, i això vol dir una negociació. D’acord. Però a partir 
d’aquí, si ens prenem seriosament la condició política d’això que està passant, s’im-
posa una amnistia. Perquè això no va d’unes persones que estan a la presó. Això va 
de reconèixer que s’ha volgut silenciar i perseguir una ideologia. Tant és, els que 
estem a la presó. Tant és, quanta gent estiguem a la presó. Tant és, quanta gent aca-
bem passant per la presó. No es tracta de que se’ns reconegui a nosaltres, personal-
ment, una determinada, diguem-ne, dignitat política. Es tracta de que es reconegui 
la dignitat política d’una idea, d’un plantejament polític, d’una proposta. Això és el 
que és important. Per tant, des d’aquest punt de vista, quan tu parlaves d’amnistia i, 
òbviament, d’autodeterminació, a mi em sembla que és necessari no perdre-ho mai 
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de vista. Per què? Doncs perquè al final és com es resolen, també, els grans conflic-
tes a escala internacional.

I l’última reflexió, que a mi em sembla, també, potser útil explicar. Més o menys 
he contestat totes les opcions, però ja que ha fet esment a una faceta de ninotaire 
–que he de dir que és absolutament sobrevinguda i que no té cap mena de pretensió, 
i que en alguns moments fins i tot fa una certa vergonya, no?, davant dels veritables 
professionals–, crec que és hora –i això voldria, almenys, que fos l’últim missatge, 
l’última idea– de poder arrencar-nos algun somriure. Fa massa temps que molta gent 
pateix. Molta gent. Ho noto a les cartes, ho noto a les mirades, ho noto a les tro-
bades, ho noto a les intervencions. El patiment té un límit. El patiment té un límit. 

Jo crec que ja toca, ja toca, entre totes i tots, que ens mirem als ulls i, sense re-
nunciar cadascú a la seva identitat, a la seva voluntat, a les seves esperances, de tant 
en tant ens arrenquem algun somriure. I no ho dic com una frivolitat, creguin-me. 
Ho dic amb l’absoluta convicció de que un país no pot viure permanentment en l’his-
terisme, en la «bronca», en el combat polític i, fins i tot, de vegades, estèril. No pot. 
No pot. No és humanament suportable, i les conseqüències –i aquí que tenim la con-
sellera de Salut ens ho pot corroborar– també en termes de salut són incomptables. 
Entre tots plegats faríem bé, també –i no ho dic pels que estem aquí, sinó probable-
ment més pels qui no hi són–, de reconduir-nos. I aquí faig una demanda també als 
mitjans de comunicació, que amb tota legitimitat a defensar les idees que es vulguin, 
siguem honestos i deixem de fer patir la gent, que no s’ho mereix i que té certament 
altres prioritats de les quals preocupar-se.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments forts i perllongats.)

El president

Conseller Romeva, i Alfred Bosch, que l’heu acompanyat, tres agraïments: un 
primer, la mateixa presència, és francament, doncs, reconfortant; la seva aportació 
–crec que serà de força utilitat més enllà, diguem-ne, de les tasques del 155–, i el 
seu compromís manifestat avui aquí. 

Per tant, amb aquesta compareixença acabem la sessió del matí, ens donem una 
hora per dinar. Per tant, comencem la feina a la tarda, a tres quarts de quatre, amb 
els tres compareixents que tenim pendents doncs de cloure. D’acord? 

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts de tres de la tarda i nou minuts i es reprèn a tres quarts 

de quatre i dos minuts. 

El president

Molt bé, bona tarda, reprenem la sessió de tarda. Hem tingut poca estona per di-
nar, però l’agenda, diguem-ne, ens ho exigeix, eh?

Compareixença de Joaquim Forn i Chiariello, exconseller d’Interior, 
en qualitat de testimoni

365-00026/12

Donar la benvinguda als consellers i conselleres del Govern que ens acompa-
nyen. Conseller Quim Forn, molt benvingut, en seu parlamentària, a casa seva, que 
prou bé la coneixeu per les tasques que heu desenvolupat aquí. És un plaer, doncs, 
tenir-lo entre nosaltres, en aquesta comissió d’investigació del 155. I aquí el conse-
ller Miquel Buch, també, moltes gràcies per estar aquí, acompanyant-nos a la Mesa, 
assistint, doncs, el conseller Forn. 

La sessió, tal com l’hem estat seguint durant el tot el transcurs del matí..., primer 
teniu la paraula, conseller, per donar la vostra visió del que ha suposat, del que va 
ser, doncs, tot el 155 i el moment que es va viure entorn d’aquelles dates. Prengui’s 
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el temps que consideri oportú per expressar el seu testimoni. Després, els grups 
parlamentaris tindran uns minuts per fer les seves preguntes, i després vostè podrà 
contestar-les, també. Sense més, li cedeixo la paraula.

Joaquim Forn i Chiariello (exconseller d’Interior)

Moltes gràcies i bona tarda a tothom. I gràcies, president, gràcies, conseller, i 
gràcies a tots els diputats per acompanyar-me en aquesta sessió, aquesta comparei-
xença, que, per mi, doncs, com podeu comprendre, com per tota la resta de com-
panys que avui hem vingut, és un honor poder trepitjar una vegada més el Parlament 
de Catalunya.

Jo no hi era, aquí, des del 27 d’octubre del 2017 i, per tant, podeu pensar que per 
mi és un gran orgull haver pogut tornar i, sobretot, per donar explicacions, en aquest 
cas, del que va representar el 155 per al país i, sobretot, des de l’òptica del Departa-
ment d’Interior. Avui tant les intervencions del vicepresident Junqueras com les del 
mateix Jordi Turull han tingut un abast més general. Jo sí que em centraré més en el 
que és el Departament d’Interior, perquè crec que és un departament important, és 
un departament especialment sensible i jo crec que hi han qüestions que és bo que 
vostès les coneguin.

Començaré explicant una cosa que tothom la sap, però..., com que jo sempre pen-
so que no podem oblidar, perquè a vegades es diu «han passat dos anys»; han passat 
dos anys, però el que va succeir va ser d’una importància cabdal. I aquest 27 d’octu-
bre del 2017, quan el Senat va acordar aplicar l’article 155 va suposar una intervenció 
absoluta de la Generalitat de Catalunya, del Govern de Catalunya, de les institucions 
catalanes, per part de l’Estat espanyol. Vostès saben perfectament que les mesures 
adoptades pel Govern de l’Estat van ser el cessament del president, del vicepresident 
i la resta de membres del Govern i de fins a 234 alts càrrecs polítics, així com la dis-
solució del Parlament de Catalunya i la convocatòria d’eleccions.

Com deia, no m’estendré excessivament en qüestions generals que queden, a més, 
molt ben recollides en el document que en el seu moment va elaborar el Comissionat 
per al Desplegament de l’Autogovern sobre els efectes de la intervenció de l’Admi-
nistració de l’Estat, que va presentar el senyor viceconseller de la Presidència, se-
nyor Villòria, i com deia, aniré directament a explicar el que va suposar l’aplicació 
del 155 per al Departament d’Interior.

Aquesta intervenció de l’autogovern va ser especialment important en aquesta 
conselleria. A totes ho va ser, i tindrem ocasió de conèixer, especialment aquesta tar-
da, també quan ens expliqui la consellera Bassa, doncs, els efectes directes que va 
tenir en les polítiques socials, però crec que si n’hi ha un altre que és especialment 
sensible és el d’Interior. Perquè no només va comportar el meu cessament com a con-
seller, sinó que va incloure el cessament fulminant del secretari general, Cèsar Puig, 
del director general de la Policia, Pere Soler, i del major del Cos de Mossos d’Esqua-
dra, Josep Lluís Trapero.

Vostès saben que va ser l’únic departament en què es va cessar el secretari gene-
ral, i això va ser, també, doncs, una qüestió que hem arrossegat durant tot el temps en 
què es va aplicar el 155. Més tard, també, va haver-hi un altre cessament, en aquest 
cas, de la senyora Annabel Marcos, directora de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya. 

La intervenció del 155 va escapçar de ple el Departament d’Interior, deixant una 
de les àrees més sensibles del Govern sense cap mena de lideratge polític i anul·lant 
qualsevol tipus d’activitat estratègica a mitjà i llarg termini i no donant cap instruc-
ció administrativa.

El secretari tècnic, nomenat pel Govern de l’Estat, el senyor Puigserver, coneixia 
bé el departament, però va voler imposar uns criteris de gestió que li asseguressin el 
ple control del departament i el coneixement estricte de tot el que signava, sense mos-
trar cap confiança tàcita en l’equip que l’envoltava. Hi ha un increment dels tràmits a 
seguir, una duplicitat de funcions, que van endarrerir la presa de decisions, ja que tots 



DSPC-C 419
28 de gener de 2020

Sessió 18 de la CIACE 67 

els tràmits que requerien l’aprovació del Consell de Ministres i del ministeri compe-
tent necessitaven incorporar un informe de la secretaria general de cada departament 
promotor de la iniciativa que demostrés que aquella actuació se sotmetia a aprovació 
i que respectava la normativa estatal i autonòmica.

L’horitzó temporal de gestió del responsable polític del Ministeri de l’Interior era 
pràcticament setmanal. Ell venia a signar un cop a la setmana i després es desentenia 
del dia a dia del departament, i no va voler assumir cap projecte que es pogués esten-
dre en el temps. Això podia semblar que era positiu, però no ho era, perquè hi havien 
projectes iniciats, projectes molt importants, que necessitaven una continuïtat. I això, 
malauradament, es va veure absolutament aturat. Tot això responia a la instrucció 
general de l’Administració de l’Estat, que ordenava que només s’havien de gestionar 
aquells assumptes de tramitació ordinària per al funcionament de la institució, i la 
resta de l’activitat va quedar aturada, un fet greu, atesa la sensibilitat i la transcen-
dència dels temes que es gestionen des d’aquesta conselleria.

L’organització administrativa derivada de la intervenció va afegir una important 
complexitat a tota l’Administració de la Generalitat. I amb aquest plantejament i 
amb la falta de lideratge o de coordinació, com a mínim, d’un secretari general, com 
tenien totes les altres conselleries, l’acció del departament va quedar completament 
aturada. Un fet inadmissible. 

Podríem dir que el 155 va imposar diferents bloquejos: un bloqueig de lideratge 
polític, que va afectar els projectes ja iniciats de gran abast i que requerien l’acord 
entre administracions i departaments i la capacitat de prestació de servei als ciuta-
dans per part dels cossos operatius en una situació d’emergència.

Estem parlant, hi insisteixo, d’un departament que s’ocupa de la seguretat ciuta-
dana i que s’ocupa també de les emergències. Aquests dies n’hem tingut una mostra 
important, amb tots els aiguats que hi ha hagut a tot Catalunya i en els que s’han 
vist, doncs, diferents àmbits, des de Protecció Civil, a les emergències, a la interven-
ció dels Mossos d’Esquadra, de Bombers..., tot això, en una situació com la que hem 
viscut ara hagués estat molt difícil que s’hagués donat una coordinació. 

Però posaré un altre exemple, no?, d’aquests que jo deia, de projectes iniciats; pro-
jectes de gran abast; un projecte molt important per al país, un projecte molt important 
pel territori. Per exemple, no es van poder fer efectius els convenis pels desvia ments 
de camions de la nacional 340 i la nacional 240 a les autopistes AP-2 i AP-7. Era un 
acord importantíssim, que havia costat molts mesos de treball, conjuntament amb el 
Departament de Territori, amb el conseller Rull, i que, finalment, va haver-hi un acord 
acceptat, a més a més, pels municipis afectats, però que no es va poder implementar, 
malauradament, perquè la Direcció General de Trànsit de l’Estat no va aprovar una 
mesura de restricció de trànsit en el seu àmbit fins al 30 d’agost. Això vol dir vuit me-
sos més tard, eh?, del que estava previst, perquè estava previst que això s’iniciés el 30 
d’agost i es va endarrerir d’una manera important.

Perquè veieu que no parlo d’una mesura qualsevol, les dades que tenim en aquests 
moments, les darreres dades que tenim..., i és que a través d’aquesta mesura s’ha re-
duït la mortalitat en aquests àmbits en un 50 per cent. Un endarreriment de vuit 
mesos ha suposat, malauradament, doncs que moltes persones, o algunes persones, 
encara que fos una de sola, perdessin la vida per aquesta manca de zel a l’hora d’apli-
car els acords que s’havien produït entre les dues conselleries i el territori.

Parlava d’un bloqueig de tipus de lideratge polític, i em referiré ara a un blo-
queig econòmic i material, també degut a la falta d’impuls dels projectes per part 
de les autoritats del departament. Hi han molts exemples, en citaré alguns i en al-
guns m’hi detindré més, no?, m’hi aturaré més. Impossibilitat de comprar munició 
i armament, que va tenir una afectació en les pràctiques de tir. Se’ns va prohibir la 
compra de munició, eh?, de munició i d’armes, no es podia tenir, com tampoc es va 
permetre l’accés als diners dels fons reservats, amb els quals es finança bàsicament 
el crim organitzat i la lluita contra el terrorisme. I vull recordar que tot això es fa en 
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un context molt específic, en un context com el que estem vivint ara, però que en-
cara era pitjor en aquell moment, perquè feia tan sols dos mesos dels atemptats del 
17 d’agost, en els quals el nivell que teníem nosaltres d’amenaça terrorista era d’un 
quatre sobre cinc; per tant, un moment absolutament crític i van haver-hi aquestes 
mesures que, com els dic, tocaven, influïen directament en el que és el dia a dia de 
l’organització del Cos de Mossos d’Esquadra.

Altres qüestions una mica menors, com el retard en subministraments dels siste-
mes d’enregistrament de vídeos per a la policia, retard en el subministrament del ves-
tuari de paisà per a la policia, afectació en els tràmits de segona activitat de la policia, 
aturada d’expedients de segona activitat de la policia, la tramitació de convocatò ries 
de provisió de llocs de treball de comandaments i de llocs singulars de personal de 
l’Administració, endarreriment en la licitació d’expedients de contractació –molt im-
portants, en aquest cas– del Cos de Bombers. No estem parlant de coses petites, es-
tem parlant de coses absolutament bàsiques, necessàries per al bon funcionament. 
I estic parlant de vuit-centes màscares de protecció respiratòria, tres mil cascs de 
bombers, dos mil mànegues contra incendis, etcètera. Són contractacions que es van 
veure aturades per l’aplicació d’aquest 155. A més a més, la suspensió de les campa-
nyes de comunicació sobre la prevenció d’incendis forestals i prevenció d’accidents o 
l’aturada d’un contracte d’arrendament per a vehicles lleugers per als bombers.

I un tercer bloqueig, un bloqueig organitzatiu, degut a la falta de lideratge de l’es-
tructura interna i que va afectar especialment el desenvolupament de la tasca admi-
nistrativa regular, amb uns serveis bloquejats o aturats per les demandes del secretari 
tècnic, i per la falta d’iniciatives internes. Es pot dir que hi va haver diferents dimen-
sions, del 155. Una de més radical, la més coneguda, el cessament dels equips de 
direcció dels departaments, i en el cas d’Interior va anar acompanyada per accions 
penals contra membres del Cos de Mossos d’Esquadra i alts càrrecs polítics. Després 
m’hi referiré més.

Fruit de la situació generada a Interior, també hi va haver una altra dimensió més 
inconcreta, que és la que es manifesta en el dia a dia, i que fa difícil de dir que no s’ha 
fet alguna acció per prohibició expressa del 155. Aquesta dimensió va representar una 
aturada a tots els nivells, i tot i que és difícil de quantificar, va afectar no tan sols els 
alts càrrecs i col·laboradors més directes, sinó totes les unitats del departament.

Com es pot observar, una de les àrees més afectades i sobre la que faré una breu 
descripció, és la Direcció General de Policia, i amb ella, tota l’estructura del Cos de 
Mossos d’Esquadra. Aquest fet, com ja sabem, va ser del tot premeditat. No gens casu-
al, perquè des de feia temps, sobretot, a partir de l’èxit en la gestió i del reconeixement 
internacional per l’actuació altament professionalitzada dels Mossos durant els atemp-
tats del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils, des de l’Estat es va desplegar una estratègia 
sense precedents per desprestigiar la policia de Catalunya. Un intent de desprestigi i 
un atac acarnissat que es van fer palesos des de diferents instàncies. La mediàtica, la 
judicial i la institucional.

Una crítica constant per intentar posar en dubte la professionalitat i la capacitat de 
la policia que tenia, com a objectiu final, recuperar les competències en matèria de se-
guretat i d’ordre públic que la llei ens atorga. No hi havia cap altra finalitat, cap altre 
objectiu que no fos aquest. S’havien de buscar les excuses per recuperar unes compe-
tències que va costar molt en el seu moment d’obtenir i que, en aquests moments, des 
de l’Estat estaven obsessionats per recuperar-les.

Jo em podria estendre en molts exemples, en molts; només cal repassar els mit-
jans de comunicació, però sí que permetin-me que expliqui un episodi que per mi és 
vergonyós i que a mi em va afectar especialment perquè jo el vaig conèixer quan es-
tava a la presó d’Estremera, en una situació d’incapacitat per poder contestar, en una 
situació de dificultat per poder donar la meva versió dels fets i davant d’una allau 
de mentides, de calúmnies que jo crec que avui també és el moment de poder-les 
explicar. I avui m’hagués agradat, i em sap molt de greu..., jo comptava que avui hi 
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poguessin ser alguns dels autors d’aquestes calúmnies, perquè jo comptava que avui 
potser, fins i tot, aquestes mateixes persones, potser, ens demanarien perdó, no a mi, 
sinó a la institució, al Cos de Mossos d’Esquadra, per les mentides, les greus menti-
des que van arribar a llançar contra la nostra policia.

Com vostès poden imaginar em refereixo al vergonyós episodi del transport d’una 
sèrie de documents que es transportaven per part dels Mossos d’Esquadra i que s’ha-
vien de portar a incinerar al Besòs. Com deia –i vostès ho saben–, recentment el jut-
ge va decidir arxivar aquesta denúncia, però no podem oblidar mai la quantitat de 
mentides i falsedats que va originar aquest fet. 

Deixin-me’n dir un parell, només, perquè vegin el nivell, no? Perquè hi ha una 
allau tan gran d’informació, hi ha una allau tan gran de temes que van sortint que 
això ens fa oblidar les coses. Jo crec que això és d’una gravetat absoluta. El senyor 
García Albiol deia així: «Compara al Govern con la Gestapo por su espionaje y sos-
pesa denunciar a Puigdemont si se confirma. El delegado del Partit Popular i el dele-
gado del Gobierno habrían sido seguidos por los Mossos.» Això és lo que explicaven 
els mitjans de comunicació. També un altre mitjà important espanyol dels que es 
creuen que..., vull dir, dels que podríem titllar de progressistes: «Els documents re-
cuperats a la incineradora proven» –proven– «la col·laboració de la policia catalana 
amb el procés.» I unes declaracions de la senyora Arrimadas de Ciutadans; diu: «Més 
informació, gràcies a un mitjà com és El Periódico, sobre l’espionatge polític que el 
Govern de la Generalitat va fer als contraris a la independència amb mitjans públics, 
concretament, amb la cúpula de Mossos d’Esquadra.»

Això és el que deien i, ho torno a repetir, aquest cas ha estat arxivat. No hi ha hagut 
ni una sola denúncia, ni una sola aportació de prova. Però jo sí que vull explicar una 
cosa, perquè quins eren els documents aquests? I aquí hi ha una qüestió que a mi..., per 
això deia que em va «frapar» especialment i que em va fer, fins i tot, patir d’una mane-
ra molt sensible. Jo en el moment en què s’iniciava el procés, que ens acostàvem al dia 
del referèndum, l’U d’Octubre, aplicant el que era una decisió dels Mossos d’Esquadra 
i el pla que en aquell moment estàvem aplicant, es va decidir de donar protecció i vi-
gilància a tot un seguit de personalitats polítiques i socials. Això és una cosa absolu-
tament habitual. I quan el major dels Mossos em va comunicar a mi..., diu: «Escolta, 
entre els presidents dels grups parlamentaris hi han aquestes persones, crec que seria 
bo que tu els comuniquessis que rebran un suport, una vigilància.» Alguns podia ser 
un escorta, algun simplement un seguiment, un acompanyament als actes... Jo vaig dir: 
«d’acord». 

Em van donar la llista i jo personalment –jo personalment– vaig trucar a tots els 
presidents parlamentaris. A la senyora Arrimadas, al senyor Iceta, a la senyora, en 
aquest cas, Marta Pascal. Vaig trucar al senyor Rabell, a tota una sèrie de..., vaja, 
a tots els representants polítics per comunicar-los això. Quan jo vaig parlar amb la 
senyora..., i amb el senyor García Albiol, quan vaig parlar personalment amb ells, 
sabien perfectament que tindrien assignats uns mossos d’esquadra. És més, és més, 
ells mateixos em van demanar encara més protecció que la que els hi estàvem ofe-
rint, perquè consideraven que era insuficient.

O sigui, que no és només això, sinó que consideraven era insuficient, que en vo-
lien una mica més, cosa que per a nosaltres era impossible, perquè el nombre d’es-
cortes que tenim destinats a aquestes tasques és limitat. Ells sabien perfectament, 
en el moment que fan aquestes acusacions que jo els hi he llegit, que estaven treba-
llant, que nosaltres els hi havíem ofert i que era gent que els anava a protegir a ells. 
Per això hi han coses que a mi m’han indignat d’una manera tan important que jo 
esperava que avui, com a mínim, aquestes persones poguessin donar la cara, que es 
poguessin explicar i que demanessin excuses per aquestes acusacions falses que han 
llançat contra la policia.

També podria recordar, com deia, les setanta imputacions a comandaments que 
van complir escrupolosament els mandats judicials de l’U d’Octubre o les informa-
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cions esbiaixades publicades després dels atemptats del 17 d’agost. Un conjunt d’ac-
tuacions, hi vull insistir, no gens casuals, orientades totes elles a intentar desmuntar 
la veritable estructura de la que ens hem dotat per servir i protegir els ciutadans i 
les ciutadanes.

Resumint, el primer element que cal constatar pel que fa al Departament d’Inte-
rior és que els efectes de la intervenció van ser de gran abast i van comportar seve-
res implicacions en molts àmbits i sectors, tots ells relacionats directament amb la 
seguretat ciutadana. L’aplicació de l’article 155 va afectar negativament el normal 
desenvolupament de l’acció de govern i, especialment, del departament. La inter-
venció ha tingut diferents impactes; alguns d’aquests són quantificables i d’altres no. 
Però deixin-me recordar una de les dades que el viceconseller de la Presidència, el 
senyor Pau Villòria, va donar en el seu informe, on deia que l’afectació econòmica 
de l’aplicació del 155, bé per pèrdua de pressupost, per bloqueig de partides pres-
supostàries o per endarreriments que han afectat pressupostos posteriors, pagament 
d’interessos, etcètera, pot superar els 1.800 milions d’euros. No estem parlant d’una 
xifra menor.

En qualsevol cas, és evident que hi ha un abans i un després de l’aplicació de l’ar-
ticle 155. L’aplicació del 155 va afectar negativament el normal desenvolupament de 
l’acció de govern, va afectar la planificació i implantació de programes estratègics i 
l’execució d’inversions, va incrementar les tasques administratives i els controls sen-
se aportar cap valor i paralitzant actuacions i projectes del Govern legítim del país.

L’augment de la burocràcia va ser també, objectivament, una de les conseqüèn-
cies d’aquest període. El secretari tècnic de l’Estat va implantar nous criteris admi-
nistratius que calia seguir per obtenir les corresponents autoritzacions. L’aplicació 
del 155 va suposar un increment de tasques administratives i d’adaptació als criteris 
organitzatius que exigien els diferents ministeris. L’elaboració d’informes i certifica-
cions va generar un increment de les tasques administratives i, en conseqüència, la 
tramitació d’expedients que en molts casos s’allargava i que requeria un seguiment 
addicional. 

No voldria acabar sense fer un reconeixement i un agraïment a tots els funciona-
ris, a tots els càrrecs públics que van seguir al capdavant de les seves responsabili-
tats, que, malgrat l’agressió i el desànim que els va causar la intervenció del nostre 
Govern, van continuar servint la ciutadania i que, amb la seva acció, van mitigar els 
efectes del 155.

També voldria, d’una manera molt especial, donar les gràcies –perquè jo crec 
que tothom ha patit molt, però d’una manera molt especial ha patit i segueix patint– 
al Cos de Mossos d’Esquadra, als disset mil mossos d’esquadra que té el nostre país, 
als tres mil bombers, a tota la gent de Protecció Civil i d’emergències i a tot l’equip 
humà que conforma el Departament d’Interior. A tots ells, moltes gràcies. Moltes 
gràcies pel seu treball continuat, per la seva feina, que també, com deia, s’ha demos-
trat aquests dies en situacions molt complicades i que ha demostrat una vegada més 
la seva alta professionalització i la seva bona feina. 

La intervenció de l’Estat sobre la Generalitat va tenir greus efectes negatius per 
al Departament d’Interior i per al conjunt del Govern i de la ciutadania. L’aplicació 
del 155 va ser un fracàs; un fracàs per al país, per les greus conseqüències que li 
va comportar, i un fracàs per als seus impulsors, que van pensar que la intervenció 
política, que el cessament del Govern legítim, que la presó i l’exili i que la convoca-
tòria d’unes eleccions ajudarien a trencar la majoria independentista al Parlament. 
I això no es va complir. 

Crec sincerament que no ens podem tornar a permetre una nova regressió com 
la que va suposar el 155. Els qui voldrien convertir-nos en una comunitat autòno-
ma més caminen junts i arrenglerats. Ho veiem aquests dies a l’audiència, a tot el 
que està passant a l’audiència i ho hem vist avui mateix, aquest matí, al Tribunal de 
Comptes; una nova sanció de 4,1 milions d’euros, afegida als més de 5 milions d’eu-
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ros per als organitzadors del 9 de novembre. Amb tot això veiem, hi insisteixo, com 
els qui ens voldrien fer desaparèixer, els qui ens voldrien convertir en una simple 
comunitat autònoma treballen junts i arrenglerats. 

Ho deia molt bé el conseller Turull, i tampoc hi afegiré res de nou, però ahir per 
nosaltres va ser un dia trist. El que vam veure pels mitjans de comunicació, el que 
vam veure per la televisió no ens va agradar, ni ens vam agradar. No ens vam agra-
dar, nosaltres mateixos. 

Fa gairebé vint-i-set mesos que soc a la presó i em sento amb el dret i amb l’obli-
gació de reclamar que tornem a posar el país i la gent al centre del debat polític, que 
abandonem les estratègies partidistes i els tacticismes. El que està en joc és massa 
important i una part majoritària de la societat ens demana unitat. La mateixa unitat 
d’acció que va fer possible l’U d’Octubre i que ens va fer sentir un país lliure. Hem 
arribat més lluny que mai. Som més gent que mai i no tenim dret a malmetre tot el 
que hem guanyat. 

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Molt bé, moltes gràcies, conseller. Ara és el torn dels grups parlamentaris. En 
primer lloc, té la paraula, en nom de Catalunya en Comú Podem, el senyor Lucas 
Silvano.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, conseller. Crec que ha sigut la 
primera intervenció que s’ha cenyit a l’objecte d’aquesta compareixença. Òbviament, 
no l’hi hem recriminat a cap dels compareixents, perquè entenem que són totes elles 
compareixences extraordinàries i que segurament tots i totes teniu molt a dir de tant 
i tant temps sense poder-vos adreçar al Parlament de Catalunya, però li agraeixo que 
hagi fet un esment especial a les conseqüències de l’aplicació de l’article 155, que és 
l’objectiu de la nostra compareixença. 

Deixi’m dir-li, en primer lloc..., transmetre-li la solidaritat del nostre grup per la 
situació que pateixen vostè i la resta de consellers i conselleres empresonats, dels 
Jordis i dels líders independentistes que avui estan a l’exili. Crec que és una situació 
que, més enllà de la injustícia política que evidencia, té conseqüències personals i el 
primer que volíem fer és transmetre-li la nostra solidaritat a vostè, i també a la gent 
de la seva família i la gent que l’estima i que segur que fa molt que el troben a faltar. 

Després, fer una segona constatació. Segurament el camí del diàleg que sembla 
que començarà aquestes setmanes costarà molt de construir-lo, però segurament 
s’imposarà. S’imposarà el diàleg i s’imposarà també la llibertat, i esperem que sigui 
al més aviat possible, i esperem que tot el patiment que ha generat aquesta situació 
d’excepcionalitat s’allargui el mínim possible, tant per a vostès com per a la resta de 
la ciutadania i de les institucions catalanes. 

I esperem també que aquest camí suposi que es desfaci aquesta jurisprudència 
que s’ha anat generant ad hoc per resoldre un conflicte jurídicament, un conflicte 
concret. S’ha anat generant una jurisprudència i gran part d’ella, que es desprèn de la 
sentència que us ha enviat a la presó, que considerem que és lesiva per a l’exercici dels 
drets fonamentals en aquest país i que esperem que en la resolució d’aquest conflicte 
es reescrigui de nou la jurisprudència d’aquest país, per tal de que es blindi l’exercici 
de drets fonamentals, com el dret a protesta i com el dret a manifestació. Farem tot 
el possible des de la nostra força política perquè així sigui, perquè el camí del diàleg 
i el camí de la llibertat s’imposi en aquest país i perquè es blindi l’exercici dels drets 
socials, civils i polítics. 

Per altra banda, vostè ha fet esment del triple bloqueig –i em refereixo ja a l’ob-
jecte de la seva compareixença– que ha patit l’administració del seu departament, 
del Departament d’Interior, en el lideratge polític, en la paralització de plans i ac-
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tuacions que segurament el departament ja tenia en marxa, en el bloqueig material 
i la incapacitat de dur a terme pràctiques de tir, per no tenir accés a la munició o a 
material, en aquest cas, per al Cos de Bombers, etcètera, i el conflicte organitzatiu. 

M’agradaria preguntar-li una cosa molt senzilla, i és si vostè té en ment alguna con-
seqüència d’aquest bloqueig que vostè consideri especialment punyent. Alguna conse-
qüència per al mateix Departament d’Interior o per a la ciutadania de Catalunya en 
matèria de protecció civil o de seguretat ciutadana. Crec que fora bo saber-la.

Crec, a més, que al seu departament –segurament per ser el departament sobre 
el que recau el Cos de Mossos d’Esquadra– el tracte que se li ha donat ha sigut do-
blement injust; no només pel qüestionament del seu lideratge com a membre del 
Govern que va declarar la independència, sinó també, òbviament, per la voluntat 
política de criminalitzar el Cos de Mossos d’Esquadra, de desgastar-lo i de degra-
dar-lo i de recuperar les competències de seguretat ciutadana a Catalunya. Crec 
que ha tingut un tracte doblement injust i que veiem aquests dies en el judici que 
s’està fent a l’Audiència Nacional. M’agradaria, ni que sigui..., que fes una valora-
ció sobre el tracte que estan rebent i sobre els delictes que s’imputen als membres 
del seu departament. Òbviament, en la intensitat i el grau que vostè consideri que 
ho ha de fer.

I, per últim, i com a reflexió general –i segurament, en el seu cas, que s’ha ce-
nyit més a l’objecte de la compareixença fins als seus comentaris finals, però que 
m’agradaria fer-ho extensiu–, observem molta crítica per part dels que avui compa-
reixeu, òbviament, al procediment judicial que us ha portat fins a la presó, i també 
a la incapacitat de l’Estat d’afrontar políticament un conflicte que és polític i que ha 
acabat generant el patiment del que tots som conscients, però trobem a faltar tam-
bé part de crítica tant en la construcció del procés com en la declaració unilateral 
d’independència, com també en tot allò que ha anat passant fins a donar-nos jorna-
des parlamentàries vergonyoses com la que hem vist recentment. I a mi m’agradaria 
saber quina part d’autocrítica n’extraieu, de tot el que ha passat, i si ho tornaríeu a 
fer, si considereu que va ser encertada la declaració unilateral d’independència o si 
considereu que hi ha algunes coses que no tornaríeu a fer o no tornaríeu a fer de la 
mateixa manera.

Per altra banda, agrair-li la seva compareixença avui i desitjar-li tota la sort del 
món, i, sobretot, desitjar veure’l en el temps més breu possible en llibertat.

Moltes gràcies.

El president

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

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, conseller, bona tarda. Moltes gràcies per la seva compa-
reixença. Tal com ja he dit i hem dit en les compareixences anteriors, pensem que 
és un honor per a aquest Parlament i per a nosaltres que vostè estigui aquí com hi 
està: en condicions de pres polític i en condició de pres polític que manté els seus 
principis i els seus objectius amb dignitat i que els reivindica i els legitima sense de-
fallir. Per tant, la nostra felicitació i el nostre agraïment pel to i el sentit de la seva 
compareixença i del seu testimoni. I també expressar-li el nostre suport i la nostra 
solidaritat amb el patiment, amb el dolor que implica per a vostè i per a la seva fa-
mília la situació de repressió que està patint.

Bé, pel que fa a la temàtica que ens ocupa en aquesta comissió, la del 155, i a la 
que, efectivament, vostè s’ha cenyit de forma bastant clara, en primer lloc, li he de 
dir que crec que som molt conscients, sincerament, de la complexitat que de manera 
general tenen les polítiques de seguretat i ordre públic; que som conscients de la com-
plexitat i la dificultat del que implica una conselleria com la d’Interior; i la comple-
xitat i la dificultat que implica un cos com el dels Mossos d’Esquadra. I em refereixo 
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tant a complexitat interna com pel que fa a les seves relacions amb les institucions de 
l’Estat, i més tenint en compte el període que podríem delimitar des del mes d’agost 
de l’any 17 fins a aquests moments. 

Som perfectament conscients de la complexitat que tot això implica, conscients 
també de la mateixa complexitat de la seva situació com a pres polític i de la com-
plexitat i dificultat que a tot això hi afegeix que en aquests moments a l’Audiència 
Nacional s’estigui celebrant aquest judici contra l’anterior direcció del Cos de Mos-
sos d’Esquadra. Un judici que nosaltres ubiquem i situem dintre de la causa general 
contra l’independentisme. Paradoxalment, cap a una institució que s’ha reclamat i 
es reclama de vocació absolutament autonòmica i que ha manifestat i manifesta la 
seva més absoluta lleialtat i fidelitat a les institucions de l’Estat, a la seva judicatu-
ra i al marc jurídic constitucional. És una paradoxa, és una paradoxa. Però així és. 
Malgrat aquesta paradoxa, és un judici que hem de situar dintre de la causa general 
contra l’independentisme i en el qual no deixem de veure-hi traces, com en tota la 
causa general, d’utilització manifesta del Codi penal de l’enemic de forma evident, 
eh?, pel que són els arguments que utilitza l’Estat en aquesta causa.

Dic tot això per expressar-li que les qüestions que volem suscitar en aquesta 
compareixença no són pas un emplaçament, no són una exigència, no són un repte 
per a vostè, sinó una invitació a, si vol, doncs que en puguem parlar, que puguem 
dialogar i debatre sobre aquesta qüestió en el marc d’aquesta compareixença, però 
fet amb aquest enfocament i amb aquesta orientació.

Efectivament –jo crec que nosaltres ja en teníem plena consciència, però sembla 
que no tothom–, s’està clarificant que el Cos de Mossos d’Esquadra fins avui és un 
cos que es mou en la lògica d’estricta obediència al marc juridicopolític espanyol, 
a les seves institucions i a la seva institució judicial, i que és un cos que manifesta i 
expressa de forma clara la seva obediència a aquest marc juridicopolític i als poders 
de l’Estat, posant per sobre aquesta obediència del que, des del nostre punt de vista, 
són els legítims drets civils i polítics de gran part de la població d’aquest país, inclòs 
el dret a l’autodeterminació. Aquesta és la nostra visió. 

Pensem que això s’ha anat clarificant en els darrers temps i que, paradoxalment, 
aquest judici a l’Audiència Nacional encara ho clarifica més. Però, per si algun dub-
te en quedava, només hem de fer que observar el que ha estat el comportament dels 
cossos repressius dels Mossos d’Esquadra en els darrers temps aquí a Catalunya, no? 
Probablement, això, com a mínim, «problematitza» aquell relat o aquell mite de que 
els Mossos d’Esquadra són la nostra policia perquè estan al costat de la defensa del 
dret a l’autodeterminació, dels drets civils i polítics de la població que els defensa. 
Com a mínim «problematitza» aquest discurs i aquest relat i fa que no sigui ni molt 
menys tan evident. Bé, aquesta és una primera qüestió que volíem posar en debat o 
en discussió.

En segon lloc, el 155. Nosaltres considerem que el 155 segueix vigent, i no només 
perquè la causa general contra l’independentisme i les institucions de l’Estat seguei-
xen aplicant-lo indirectament sense haver-lo aprovat novament en el Senat, sinó per-
què malauradament el 155 ha estat profundament internalitzat i interioritzat dintre 
de la cultura política i dintre de moltes de les institucions del nostre país. I si volem 
trobar un exemple d’això, el Cos de Mossos d’Esquadra n’és un exemple. I aquí te-
nim un problema molt important: la interiorització del 155. Sé que és un tema molt 
complex, però no podem, per això, deixar de manifestar-lo.

I, especialment, tot això ho diem en relació amb el cos de la Brimo. Això ho 
diem especialment pel cos de la Brimo, que pensem que és un cos que en els darrers 
temps ens ha demostrat un escàs compromís amb la defensa de drets fonamentals: 
dret de manifestació, dret de llibertat d’expressió i en la lliure defensa de drets civils 
i polítics. I ho hem vist en els darrers esdeveniments. Miri, conseller: segur que vos-
tè ja en té les dades, però he de recordar-les. Actualment –i aquestes són dades no 
actualitzades; per tant, em quedaré curt, eh?–, estem parlant de setanta-un registres 
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a locals, 1.402 persones identificades; estem parlant de 501 persones detingudes, de 
les quals trenta-set han arribat a estar empresonades; 490 persones investigades i 
1.429 persones ferides, majoritàriament –no exclusivament, però sí majoritàriament– 
per intervencions del cos de la Brimo.

Per tant, tenim un problema. Tenim un problema polític, i això és el que nosal-
tres volem posar sobre la taula. Si volem avançar efectivament –tal com vostè ha dit, 
eh?–, si volem assolir la unitat –unitat estratègica, unitat independentista–, hem de 
resoldre aquest problema. Hem d’abordar aquest problema. I aquest problema es diu 
«cossos de seguretat» i, en particular, la Brimo. Un cos, de manera general, que té 
internalitzat el 155, i així funciona, i un cos que actua –nosaltres considerem– sense 
respectar drets fonamentals. Aquest és un problema polític que s’ha d’abordar, per-
què mentre no l’abordem, no podrem entrar en una nova fase. O, si més no, haurem 
d’assumir que això forma part del problema i forma part dels obstacles a superar.

I mirin –ja vaig acabant, president, breument. Tothom vam veure com l’U d’Oc-
tubre, fonamentalment, qui apallissava la població que lliurement anava a votar era 
la Guàrdia Civil o la Policia Nacional. En els darrers temps, aquesta imatge ha can-
viat radicalment, perquè qui ha col·laborat amb aquesta actuació han estat els Mossos 
d’Esquadra o sovint no ha calgut ja la intervenció de la Policia Nacional o la Guàrdia 
Civil, perquè ha estat la Brimo qui se n’ha encarregat, d’aquestes actuacions.

I també vull posar un altre exemple. Li asseguro, conseller, que des de fa molt 
temps, però això darrerament s’aguditza, quan hi ha algun tipus de confrontació o 
de disputa relacionat amb la defensa de l’espai públic davant del feixisme, li assegu-
ro que sempre –sempre–, sense cap excepció, qui en surten malparats són els anti-
feixistes, i els feixistes surten campant lliurement. Això és un altre problema polític 
per al país, de quin és el concepte de democràcia, d’espai públic i de funcions dels 
cossos de seguretat.

Per tant, el que volem constatar, conseller, és que tenim un problema, problema 
que segurament vostè coneix molt millor que jo, molt millor que nosaltres, i que si vo-
lem avançar en el ple exercici dels drets civils, si volem avançar en la unitat i si volem 
avançar en l’exercici de l’autodeterminació, és un problema dificilíssim, molt complex, 
però que l’haurem de resoldre. Caldrà un canvi de model, caldrà una transformació 
profunda en els cossos de seguretat de Catalunya i caldrà un canvi molt radical en el 
Cos dels Mossos d’Esquadra, començant pel cos de la Brimo.

Gràcies.

El president

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

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. Bona tarda, conseller, i benvingut al Parlament de Catalunya. 
De fet, començo per les seves paraules, quan deia que la intervenció més directa ha-
via estat, segurament, de forma sensible, cap a la seva conselleria, perquè justament, 
que a vostè i al vicepresident Junqueras se’ls quedessin, òbviament, no va ser casua-
litat, i que, a més a més, ho fessin d’aquesta manera, per a escarmentar. Ens ho van 
demostrar quan van anar després del 20 de setembre a buscar els líders de la societat 
civil, i va ser un primer escarment. Després van començar amb els líders polítics, 
no només amb el Govern, i especialment amb aquells que vau decidir continuar fent 
política. I avui el conseller Romeva en parlava; deia: «Aquells qui ens van voler eli-
minar ja no hi són. Nosaltres seguim aquí fent política.» I això és també el que està 
fent vostè aquesta tarda, fer política. 

Per tant, també van anar a per un govern i a per una presidenta d’un parlament. 
Van anar a pels alts càrrecs, i avui algun dels companys ja ho ha comentat, com el 
Tribunal de Cuentas –i vostè mateix ho deia– feia un nou embat demanant novament 
4 milions de finances. Van anar a buscar els activistes i els CDRs perquè també els 
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va semblar que era una manera d’escarmentar-los. I ara aquests dies estem vivint 
el judici a l’audiència contra la cúpula dels Mossos d’Esquadra, perquè els va sem-
blar justament que també era una àrea sensible, perquè qui diu «ho tornarem a fer» 
cal escarmentar-lo i saber cap a on dirigeixen els esforços.

Per tant, veient com actuen, veient com la gestió que es va fer dels atemptats en-
cara no l’han paït, i d’això crec que n’hem de ser conscients, de la gestió de l’U d’Oc-
tubre, i que malgrat que no ens va agradar, els Mossos van retirar el doble d’urnes 
que la Guàrdia Civil, i ho van fer amb zero incidents. I d’això és important ser-ne 
cons cients, perquè la gestió de la policia catalana, quan posa per davant que no hi 
hagi problemes d’ordre públic és un estil que els sona prou estrany a la resta de l’Es-
tat. I, per tant, veient com ens volen escarmentar, que van a buscar tots els estaments 
que hi ha; veient com vostè ve aquí, amb aquesta determinació, i torna a dir que 
aquells que els voldrien veure desaparèixer doncs no estan presents a la sala per a 
donar la cara, però segurament estan seguint part d’aquestes compareixences, i, si 
més no, seria prou bo que ho fessin... I, si no, els diputats de tots aquests grups par-
lamentaris en serem prou conscients, els propers dies, de recordar-los les seves pa-
raules perquè no se’ls escapi.

Per tant..., parlava també del senyor Puigserver. El senyor Puigserver també es-
tava citat en aquesta comissió, i va voler entremetre’s en la conselleria d’Interior, va 
voler fer feines que ningú li demanava que fes, però, en canvi, quan se li requereix 
que vingui aquí a donar les explicacions, tampoc no ve. Per tant, hem posat molt 
èmfasi en que el senyor Sánchez, en que el senyor Rajoy, la senyora Santamaría no 
han volgut venir, però tampoc aquells responsables politicotècnics que hi havia i 
que van assumir responsabilitats –i que ho van fer no sé si de molt bon goig, però 
com a mínim ho van fer amb un nivell d’intrusisme important– doncs han volgut 
venir-ho a explicar.

Parlava també del bloqueig, no només de les causes polítiques, sinó que posava 
un exemple que m’ha cridat molt l’atenció, perquè a més el va posar també de mani-
fest el senyor Villòria quan va explicar a l’inici dels treballs de la comissió..., parlava 
de que van paralitzar una campanya d’informació contra els incendis. I això és ben 
bé el que va ser el 155: no només un atac a l’autonomia d’aquest país, no només un 
atac al Govern i al Parlament, sinó també afectar la gent. I, per tant, aquells que so-
vint ens diuen que el Govern hauria de governar per a tots i que s’haurien de dedicar 
a fer un país millor, doncs això, també haurien d’estar avui aquí, no només Ciuta-
dans, sinó el PSC i el PP, a recriminar a aquells que van aplicar el 155, que eren els 
seus companys que venien de Madrid, a que els recriminessin aquestes afectacions 
que també va haver-hi per a tots els catalans.

Ha parlat de la part d’espionatge polític, i em sembla que no cal dedicar-li mas-
sa estona. Aquells que van ser capaços d’utilitzar les cloaques de l’Estat és obvi que 
buscarien qualsevol alternativa i... La meva àvia sempre em diu el mateix, el ladrón 
cree que todos son de su condición, mai més justament, sent conseller d’Interior, no? 
Al final, doncs, ells, que són capaços d’utilitzar totes les eines –les ètiques, les que no 
ho són i les que van més enllà–, és obvi que estarien disposats a pensar-se que aquí 
les coses es podien fer igual, i una vegada més s’equivoquen.

I, finalment, perquè confonen «votar» amb «delicte», confonen «desobediència 
civil» i «lluita no violenta» amb la «massa», que tant vam sentir durant el judici. No 
els agrada el que vam viure ahir, ens ho deien, no els agrada. A nosaltres tampoc, 
en som prou conscients; en prenem nota.

Crec que és obvi que ens toca fer una reflexió de mirada més llarga, i sovint, 
quan tenim l’oportunitat de poder-los visitar a Lledoners o també a Puig de les Bas-
ses, i també a Mas d’Enric, ens ajuden a tenir aquesta visió i a ser part de la solució 
i no del conflicte. Per tant, en la defensa dels drets hi som tots; en trobar aquesta es-
tratègia conjunta per a avançar també com a país cal que hi siguem, i, per tant, crec 
que avui tots en som prou conscients de prendre bona nota del que ens diuen i de 
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trobar finalment aquesta estratègia conjunta que ens ha de permetre no només que 
la nostra lluita, que tota la lluita continuï, sinó que també el que vostès estan patint 
serveixi per poder avançar.

Agrair-li de nou la compareixença.

El president

Gràcies, diputada Espigares. Ara, en nom de Junts per Catalunya, té la paraula 
el diputat Francesc Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Moltes gràcies, president. Conseller Forn, ben tornat al seu Parlament. La veritat 
és que ens ha colpit quan ens deia que el darrer dia que hi va ser va ser el 27 d’oc-
tubre. Ben tornat i que hi hagin molts dies com aquell, que acabin molt millor que 
aquell, és el primer que us volíem dir. 

En segon lloc, volíem fer una prèvia. En qualsevol sistema democràtic estandar-
ditzable, la seva compareixença tindria una dificultat afegida, que és el judici que en 
aquests moments està tenint lloc a Madrid, un judici que en una democràcia estan-
darditzada no tindria lloc. Però em refereixo a la dificultat de compatibilitzar la seva 
compareixença amb el que està passant allà. Per tant, sobre una qüestió que està sub 
iudice nosaltres no li demanarem que s’expressi en llibertat, perquè ho fa. Ens ha 
demostrat, com deia el company de la CUP, que el seu capteniment i la seva opinió 
i la seva determinació són invariables, però sí que entenem que la mínima responsa-
bilitat política fa que hi hagi un punt de responsabilitat a l’hora d’intervenir.

Deia que seria, en qualsevol democràcia estandarditzable, un problema; imagi-
ni’s en aquesta pretensió de democràcia que és l’Estat espanyol, on un fiscal que 
està jugant amb anys i anys de vida de les persones és capaç de confondre un correu 
electrònic escrit en català, en el que diu «ja», d’«ara», amb una afirmació sarcàstica. 
Doncs imagineu-vos si no hem d’anar amb compte i no confondre que aquesta no és 
la Comissió d’Interior, sinó que verdaderament és una qüestió extraordinària, i que 
val la pena que tots tinguem la consideració de què està passant avui i per què esteu 
aquí.

Suposo que ja sabeu que una de les persones que va acompanyar la cúpula d’In-
terior en el primer dia d’aquest judici precisament va ser en Javier Martínez, un pare 
que encara ara busca respostes que un estat li nega per la mort del seu fill. I el Javier 
hi era perquè, per molt que vulguin explicar-nos que us han sentenciat per la bona 
feina, per la feina professional, per la feina proporcionada, però al mateix temps 
també la feina determinada que vau fer durant l’U d’Octubre, de fet la vostra sen-
tència estava escrita el 17 d’agost, un dia trist i terrible per al conjunt de la societat 
catalana, una societat que ha demostrat moltes vegades que vol viure en pau i amb 
llibertat, però també un dia, i els que el van seguir, en què vàreu fer sentir-nos or-
gullosos de la vostra conselleria i de la vostra policia, de la nostra policia. El que es 
va fer, com es va fer i com es va comunicar us va sentenciar, conseller, n’estem con-
vençuts. L’Estat espanyol no us perdona la professionalitat i la celeritat de la policia 
catalana durant els atemptats de l’agost del 17. I, al mateix temps, la societat catalana 
us recorda, us enyora i us valora exactament per aquestes mateixes raons. 

Nosaltres també us enyorem, en el Parlament. Heu de pensar que quan interve-
níeu ara recordava com partits del bloc del 155 –per tant, directament responsables 
de totes aquelles mancances que hem patit a causa d’aquella acció– són capaços de 
sortir al faristol i dir que com és que els Mossos no tenen aquella munició i com és 
que els Bombers no tenen aquells equipaments. El nivell de cinisme que significa 
això quan avui us expressàveu, doncs bé, ens sorprèn i encara ens fa més palesa la 
necessitat d’aquest diàleg, d’aquesta necessitat que tots els grups parlamentaris as-
sumeixen de voler realment saber la veritat, de voler exercir el diàleg com cal, i no, 
una vegada més, persistir en el seu error de negar el diàleg i de negar, una vegada 
més, la seva presència en aquesta comissió.
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Si mai hem volgut imaginar com és ser estat, tenir sentit d’estat, com és anticipar 
una república independent, això seria, si m’ho permeteu, conseller, tenir-vos al cap-
davant d’Interior. Ho vam expressar aquells dies, ho hem continuat fent al llarg del 
temps i avui ho repetirem: gràcies, conseller Forn, i a tot el vostre equip, per ser-nos 
llum en dies de foscor, per haver estat paraula certa en temps de silencis i mitges 
veritats, per haver estat honest i sincer amb el conjunt de la ciutadania de Catalu-
nya. Ho direm alt i fort i ho direm tantes vegades com calgui, amb tots els vostres 
companys i les vostres companyes: és injust que sigueu a la presó, és el fracàs de tot 
l’aparell de l’Estat, d’un estat repressiu. Però també ho és, en certa manera, el nostre 
fracàs. Cada dia que no podeu viure en llibertat és un altre deute que tenim tots vers 
el que va fer possible el millor Govern que Catalunya podia imaginar. 

I quan avui parlàveu de les mentides i les calúmnies que van generar aquell 155, 
també aquí en seu parlamentària, ens és important dir que no caiguem en la tram-
pa de continuar encara hereus de tot allò que va provocar el 155. Hem recordat com 
informacions intoxicades expressament sobre un suposat espionatge han caigut en el 
temps i han quedat evidenciades com a pures fabulacions per fer mal a un govern, per 
fer mal a una policia. 

Malgrat tot, en aquesta legislatura es va intentar posar en marxa una comissió 
d’investigació sobre això. I, per tant, el zel que han de tenir tots els grups parlamen-
taris per fer la seva feina ha de ser perfectament compatible amb entendre l’excepcio-
nalitat democràtica en què vivim, i, per tant, no caure de quatre grapes en aquestes 
trampes que de forma contínua... Jo hi insisteixo sempre: no són les clavegueres de 
l’Estat, no és l’estat profund, és l’aparell de l’Estat espanyol, que no sap actuar d’una 
altra manera, i és necessari que el conjunt de forces polítiques d’aquest país ho sa-
piguem. 

I més enllà de la dimensió política, seguim aprenent, admirats, d’aquesta profun-
da dimensió humana que us caracteritza. Fa uns dies escrivíeu: «Estic orgullós de 
poder anar amb el cap ben alt. No sé si tothom pot dir el mateix. Vam complir amb 
el mandat del Parlament, i malgrat vint-i-set mesos de presó, surto sense cap ran-
cúnia cap a ningú i amb les conviccions més fermes que mai.» No sé si en sabrem 
tots, de no tenir rancúnia, conseller. No sé si sabrem perdonar tota la maldat que han 
generat aquests dolls de patiment humà i tantes hores de vida perdudes de forma ir-
remeiable. Però, en termes polítics, sí que us volem dir que el vostre testimoni, que 
la vostra dignitat és un exemple i és, un altre cop, un far en temps foscos, en temps 
de silencis i en temps de mitges veritats. 

No només us esperen els companys polítics, no només us esperem els companys 
del grup parlamentari, no només us esperen aquest Parlament i l’Ajuntament de Bar-
celona; us espera la ciutat sencera, us espera el país sencer. Precisament per això, 
perquè mentre no hi sou no som sencers. I parafrasejant el poeta: «Tenim una pàtria 
tan petita que només la podem somniar completa, sencera.» I això és impossible si 
no hi sou, en llibertat. 

Gràcies, conseller. 

El president

Gràcies, diputat Dalmases. Conseller, té la paraula.

Joaquim Forn i Chiariello

Bé, primer de tot agrair moltíssim totes les intervencions, el to de totes elles, tot 
el que s’ha dit. Jo us ho agraeixo molt, perquè jo ho he passat malament, sincera-
ment. Ho he passat malament perquè m’he sentit indefens moltes vegades. He sentit 
no poder fer sentir la meva veu. Veia coses absolutament injustes que succeïen –ja no 
parlo ni del judici ni res–: declaracions que feien en aquest mateix Parlament, cam-
panyes de difamació en alguns mitjans de comunicació... I això, sincerament, a mi 
m’ha dolgut molt, molt. Perquè jo estava en una situació complicada. Jo i els meus 
companys. Estàvem en una situació pendents d’un judici, que no podíem intervenir, 
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que no podíem dir segons quines coses, ens deien: «No contesteu això, no contesteu 
lo altre.» Alguns hem complert més que altres, eh? Alguns ja els és igual tot i con-
testaven; jo, potser pel meu caràcter, feia una mica més de cas. Però era molt dur, era 
molt dur, perquè tothom ho patia, ho patia. 

I quan tu dius..., jo puc discrepar políticament, i d’aquí, de la gent que avui ens ha 
dit coses molt positives, segur que en discrepo, amb moltes altres coses, però aquí sí 
que ens uneix una cosa, que és que tots treballem en la defensa dels drets civils, en 
la defensa de les llibertats. I crec que això és la gran representació del país, la gran 
representació d’aquest Parlament. I crec que això, aquesta gran majoria, és impor-
tant saber-la preservar. Per tant, jo, sincerament, els vull agrair el que han fet. I jo li 
agraeixo, al senyor Dalmases, que hagi recordat aquesta frase que jo deia en una de-
claració, però és que és veritat, i crec sincerament que no parlo només per mi, crec 
que parlo pels nou companys que estem a la presó, però fins i tot afegiria per la gent 
de l’exili. 

I crec que en certa manera també el vicepresident Junqueras avui ho deia: a nosal-
tres la presó no ens ha fet mal. Nosaltres hem superat la presó, la presó ens ha enfor-
tit. Nosaltres, les conviccions que teníem, avui són encara més fortes. Però el que ens 
fa més feliços de veritat, què és? Que podem sortir sense cap tipus de rancúnia, que 
puc parlar amb qualsevol persona, que puc anar amb el cap ben alt. I això em dona 
una fortalesa que jo crec que per mi és el més important. Jo em puc haver equivocat. 
Hi ha gent que em demanava autocrítica. És evident que podem fer auto crítica. És 
evident que tot no ho hem fet bé, perquè si ho haguéssim fet tot bé jo no estaria a la 
presó, entre altres coses. I, per tant, hi han coses que les hem de fer millor, la propera 
vegada. Però ho hem fet amb sinceritat, amb honestedat, intentant complir els man-
dats que hem rebut del Parlament de Catalunya. I jo crec que davant d’això, escoltin, 
jo puc aguantar les coses.

I després hi ha una altra cosa que jo m’hi vull referir, perquè és molt important, 
i és el suport que hem rebut. Nosaltres això no ho hem passat sols, ho hem passat... 
Evidentment, hi han els partits, hi han entitats, però hi ha la gent, els 2.300.000. 
Però jo aquí hi afegiria molta més gent, demòcrates de veritat, que no han compartit 
mai que nosaltres estiguéssim en aquesta situació. Per tant, tot això ens ha donat una 
fortalesa enorme. Per això avui m’hagués agradat a mi poder debatre, poder parlar 
–encara que sigui des de la discrepància més absoluta– amb altres grups. Però quan 
ens critiquen –i que si supremacistes, que si no sé què– veiem qui són els intolerants, 
els que s’amaguen, els que no volen donar la cara, els que eludeixen els debats. Ja ho 
veiem, qui són. Ja no només no ens deixen votar, sinó que són incapaços d’aguantar 
una argumentació, aguantar una crítica, aguantar un debat. I això és el més trist. 

Però nosaltres hem de continuar el nostre camí. Per això acabava una mica la 
meva primera intervenció com l’acabava, no? Hem de recompondre aquesta situació, 
perquè hi ha una gran majoria, hi ha una gran majoria, que defensem uns valors co-
muns. Jo crec que això és lo que ens dona fortalesa també i ens hauria de donar for-
talesa com a país. 

Intentaré respondre algunes de les coses. Sobre el tema que em deia el senyor 
Silvano, que també ho ha dit una mica el senyor Dalmases: jo, si m’ho permet, no 
m’estendré, o no diré res, fins i tot, sobre el tema de l’audiència, entre altres coses 
perquè jo haig d’anar a declarar, amb tota probabilitat, i perquè qualsevol declaració 
que jo faci crec que podria perjudicar totes les persones que estan allà, i per tant, 
voldria que m’entengués això. No és que ho eludeixi. Entenc que vostè m’ho pre-
gunti, es normalíssim, però crec que ara no és el moment de fer-ho. Tinc constàn-
cia, perquè ho hem patit també tots els que hem estat al judici, que qualsevol cosa 
que dèiem, qualsevol tuit, qualsevol entrevista, la tenien al davant. «I vostè va dir...» 
Doncs, per tant, hem d’anar en compte amb aquestes coses, sobretot, per no perjudi-
car ningú, eh? Jo estic jutjat, jo estic condemnat, i per tant... Però crec que no és el 
moment, sincerament. I, per tant, sobre això no ho voldria dir. 
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Però sí que vostè em preguntava algunes coses. Diu: «Quines són les conseqüèn-
cies», no? N’hi han diverses, no? A mi n’hi ha una, que jo me l’havia pres... Jo vaig 
estar poc temps, no?, des del 14 de juliol fins al 27 d’octubre, poc temps, però hi ha 
una cosa que sí que me la vaig intentar prendre molt seriosament. Tot m’ho prenia 
seriosament, però hi ha una cosa que em feia una especial il·lusió, que era el Pla es-
tratègic de Bombers. Perquè era una cosa que s’havia treballat amb anterioritat. Crec 
que era una cosa absolutament justa. Crec que era una necessitat molt important per 
l’estat dels bombers, perquè realment...

Hi han coses que dius «són discutibles», però allò era una cosa, una necessitat, 
allò, de primera, prioritària. I el conseller Jané, en aquest cas, va aconseguir aprovar 
un pla estratègic i home, i era molt important tirar-lo endavant, però, clar, aquí preveia 
la compra de camions, la compra de material i una sèrie de coses que són absoluta-
ment bàsiques. Tot això va quedar aturat. Tot això va quedar aturat. Però ara també..., 
una altra cosa. El consell de policia, que és l’òrgan on hi han representats tots els sin-
dicats, no es va reunir. No el van reunir ni una sola vegada. És un òrgan on hi han els 
sindicats, on es debaten les qüestions laborals de la policia. No es va reunir ni una sola 
vegada. No aprovació d’expedients d’emergència, de proveïdors, dels mateixos treba-
lladors. 

O una altra cosa més important, que jo crec que ens hem pogut posar des del 
moment..., des de l’1 de juny del 18 ens hem pogut començar a posar en línia, que 
és totes les noves promocions, els nous concursos, processos de contractació de per-
sonal tant de Mossos d’Esquadra com de Bombers, que era una cosa absolutament 
necessària. Absolutament necessària doncs perquè la plantilla de mossos d’esqua-
dra havia quedat petita. Cada vegada tenim més competències, més feina a fer en el 
territori i tres quarts del mateix per als Bombers. Això s’està redreçant i crec que és 
una cosa positiva, però va tenir un impacte. 

A vegades dius: «Vuit mesos no és res.» Vuit mesos és molt de temps, perquè 
no és que el vuitè mes s’acabi i ja et comenci, no. Després has de tornar a arrencar 
la màquina. Es creen unes inèrcies i una mentalitat entre els treballadors que costa 
també tornar-los a posar. Vull dir que és com parar una màquina en sec i després per 
tornar-la a posar en marxa costa més del que a vegades ens pensem.

Em demana autocrítica i si ho tornaria a fer. Clar, és que és molt fàcil dir: «Jo 
no ho tornaria a fer.» Jo ho tornaria a fer millor, eh? Les aspiracions que nosaltres 
teníem són les que jo continuo tenint en aquests moments i, com li deia, unes con-
viccions més fortes. Ho faria tot exactament igual? Potser no. Potser hi hauria coses 
que les canviaria. Però el que li dic, que l’objectiu final, l’objectiu final és exacta-
ment el mateix. 

Què m’agradaria a mi? M’agradaria tenir un estat al que em pogués adreçar, que 
pogués dialogar i que m’hagués permès poder convocar unes eleccions, un referèn-
dum amb plena normalitat, que la gent hagués pogut anar a votar. Això és lo que 
m’hagués agradat. I això és el que crec que hem de tornar a intentar. 

Com vostè també recordava, s’obre un període de diàleg. S’obre una possibilitat 
de que..., escolta, doncs aprofitem-la. Hi estic absolutament d’acord. Aprofitem-la. 
Crec que s’han d’aprofitar totes les ocasions de diàleg. I l’hi dic jo que podria estar 
legitimat a dir: «Escolti, no. Els engeguem a tots i...» No, escolti. Seurem. Seurem. 

Crec que avui tots els compareixents han dit exactament el mateix. El senyor Jun-
queras, el senyor Turull, el senyor Romeva, tots compartim aquesta necessitat que cal 
diàleg, que cal seure, però també des d’uns principis clars, des d’unes idees. Tu no 
pots anar a seure..., quan tu negocies, el primer que has de tenir clar és el que vols i on 
vols arribar. No és allò de dir: «Hem d’aconseguir l’acord per l’acord.» No. El nostre 
projecte és molt clar i volem arribar aquí. Sabem que no hi arribarem el primer dia. 
Avui en Romeva també ho explicava molt bé. Escolta, tot això serà llarg. Costarà, 
però jo crec que el camí l’hem de tenir clar i l’hem de poder compartir. Però sí, sí, po-
dria fer més autocrítica de coses que jo crec que podien haver funcionat molt millor.
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El senyor Carles Riera. Sí, vostè em diu una cosa que és una obvietat. És veritat, 
Mossos d’Esquadra obeeix a l’ordenament jurídic espanyol. Sí, sí, és una obvietat. Però 
fins i tot en això, fins i tot en això, hi ha una gran diferència en la manera com actuen 
unes forces policials i unes altres. I l’U d’Octubre es va veure d’una manera absoluta-
ment clara. 

I aquí no hi hem arribat per art de màgia. A mi quan m’explicaven, la gent que por-
tava doncs les unitats més d’intervenció, o el mateix major m’ho explicava sempre..., 
diu: «Escolta, nosaltres arribem a les conclusions que s’ha d’actuar d’una determinada 
manera a partir de l’experiència que hem adquirit i, a vegades, equivocant-nos.» I ell 
em posava com a exemple –i s’ha repetit moltes vegades– els fets succeïts l’any 2011. 

El 2011 vostè recordarà perfectament una sèrie de manifestacions, de concentra-
cions, d’acampades en els quals també van haver-hi unes actuacions de la policia –en 
aquell moment doncs hi havia un altre govern– que van ser molt criticades. Això, el 
Cos de Mossos d’Esquadra què va dir?: «Estudiem-ho, veiem on ens hem equivocat, 
aviam les coses que es poden fer diferent.» 

Jo crec que tot això és un aprenentatge continuat. És un aprenentatge que es fa 
dia a dia. I és evident que això s’ha fet. Jo poso un exemple que és molt il·lustratiu 
i potser molts de vostès ho van poder veure. En el judici nosaltres defensaven els 
principis aquests que són bàsics de qualsevol policia, no només de Mossos: la pro-
porcionalitat, la congruència, l’oportunitat... 

Però en un moment donat, nosaltres, el nostre Cos de Mossos d’Esquadra..., 
m’ho vaig trobar, no és que ho creés jo, ja estava fet, que són les unitats de me-
diació, nosaltres li vam donar molta importància l’U d’Octubre, però també el 20 
de setembre, i en un moment donat li preguntem al comissari del Cos Nacional de 
Policia... Bé, és igual, al comissari general de Catalunya del Cos Nacional de Poli-
cia. I li preguntem: «Escolti...» Això l’hi pregunta un advocat, eh? Li diu: «Escolti, 
vostè la mediación, ¿cómo lo llevamos, esto?» I diu: «¿Mediación?, ¿qué dice?» Era 
una cosa insospitada, no ho sabia. Era un terme, una paraula que ells desconeixen. 
Per tant, absolutament d’acord que s’han de millorar. La millora ha de ser cons-
tant. No ho fem tot bé. Escoltin, jo també he patit molt –l’hi dic sincerament– quan 
veia determinades imatges, aquests dies. I, a més, clar, això ho veus tancat en una 
 cel·la, eh?

I és veritat, com em consta que el mateix conseller, com tota la gent que té respon-
sabilitats ha patit molt amb això. Però també insisteixo en una cosa que hem de tenir 
claríssima, i també ho he dit en moltes entrevistes que m’han fet aquests dies. Pensi 
que estan esperant a que nosaltres cometem un error per treure’ns aquestes compe-
tències que en aquests moments tenim. El que va costar..., o sigui, les competències 
que vam aconseguir en el seu moment en matèria de seguretat avui no les aconse-
guiríem ni de broma.

Hi ha molta gent que està desitjant –ja no parlo del Partit Popular i de Ciuta-
dans–, molts partits que estan desitjant que aquestes competències les perdem. I el 
que li puc garantir és que el dia que no hi hagi els Mossos d’Esquadra, que això es-
tigui dirigit des de Madrid a través d’un Pérez de los Cobos qualsevol, llavors sí que 
patirem. Llavors sí que patirem. 

I això no vol dir que nosaltres no haguem de millorar. És evident que hem de 
millorar, i crec que en una de les últimes compareixences que jo vaig poder seguir 
el mateix conseller va admetre que hi havien hagut errors i que s’havien obert expe-
dients i que s’havien de revisar determinats protocols. I em consta. I em consta que 
s’està treballant en això. 

Jo ara tampoc voldria convertir això en un debat sobre seguretat. Però és evident, 
és evident que l’hi accepto, eh? Li accepto el que vostè diu perquè a nosaltres ens ha 
de preocupar. Però és una..., també hem d’estar convençuts que la nostra és una po-
licia democràtica i que comparteix aquests valors. Jo crec que es va en la bona línia 
i que hi ha molt terreny per a millora. 
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Deixi’m dir-li una altra cosa. Per exemple, jo quan es van acabar els atemptats, 
quan es va dissoldre el Cecor, una de les coses que vam comentar: «Escolta, les coses 
han anat raonablement bé.» Raonablement bé vol dir..., també hi havien hagut setze 
morts, i això no ho pots obviar, però crec que des del punt de vista operatiu, des del 
punt de vista de la reacció, va ser bo. Però la millora ha de ser constant. Per tant, hem 
de revisar tot el que hem fet, no només des de l’àmbit policial, també des de l’àmbit de 
protecció civil, des de l’àmbit d’emergències. Tots nosaltres ho hem de revisar, i això 
és constantment, i això em consta que és una de les coses, uns pilars bàsics de la nos-
tra policia, i per això s’ha anat millorant. Però ja l’hi dic, jo li accepto la part aquesta 
de crítica que vostè pugui fer.

Què més? Bé, la senyora Espigares, agrair-li la seva intervenció. I sí, deixi’m..., 
una cosa, li volia dir. Vostè parlava de la campanya d’incendis. No sé si al final ho he 
dit, però hi han dues campanyes importants. S’atura la campanya d’incendis i s’atura 
també la campanya de seguretat viària, totes dues. Vaja, no cal que els hi expliqui, 
vostès són plenament coneixedors de la quantitat de morts que hi ha a les nostres 
carreteres. De morts, ferits i gent que queda molt malmesa. Vull dir, que parlem a ve-
gades dels morts, però la gent que després queda en una situació molt, molt dolenta, 
doncs també n’hi han uns quants d’aquests. Per tant, és molt important aquest tipus 
de campanyes de sensibilització. Aquestes també van quedar... 

I això és molt bo que els hi recordi, també..., algú em deia allò de la munició. 
Quan es queixin d’aquestes coses se’ls hi ha de recordar: la compra de munició –la 
compra de munició i d’armes– no la vaig sol·licitar jo, la va sol·licitar el conseller 
Jané a l’octubre del 2016 i estava aprovada per la Guàrdia Civil. Clar, després va sor-
tir..., després del 17 d’agost del 2017, no sé si ho recordaran vostès, però jo ho recor-
do perquè em va impactar molt, una portada de l’ABC que es veia tot d’armes i que 
deia que eren les armes que nosaltres volíem comprar per a la declaració de la in-
dependència. Com si a nosaltres se’ns hagués passat pel cap alguna vegada un alça-
ment armat. Ja sé que era la tesi de la fiscalia, però per demostrar-los una mica que 
tot això s’estava covant, que s’estava preparant a través de molts mitjans de comu-
nicació, i que van utilitzar sense cap tipus de vergonya qualsevol tipus d’argument 
per intentar el que els deia: malmetre la policia amb un objectiu, que és recuperar 
les competències en seguretat. 

I bé, escolteu, poca cosa més. Jo agrair-los, agrair-los molt tot el que m’han dit. 
Jo en prenc nota. Crec que a qui li pertoca d’alguna manera de cara al futur també és 
al conseller, i jo crec que, evidentment, també ell prendrà nota de tot el que s’ha dit 
aquí. I res més. Agrair-los molt la seva atenció, agrair-los molt que ens hagin donat 
l’oportunitat de venir aquí a explicar-nos i esperar que la propera vegada que vingui 
de visita pugui ser en plena llibertat. 

Moltes gràcies.
(Aplaudiments forts i perllongats.)

El president

Moltes gràcies, conseller Forn, per les seves paraules, per la seva primera i sego-
na intervenció contestant a les preguntes dels diputats. També al conseller Miquel 
Buch, per haver-lo acompanyat. Crec que ha estat molt aclaridora, fonamental-
ment, pels efectes del 155 en el Departament d’Interior. En aquest sentit, donar-li 
les gràcies, perquè és una aportació, aquesta, molt interessant, que serà de força 
utilitat doncs per als treballs de la comissió. Però també deixi’m agrair-li doncs 
aquest to tan seu, que costa de trobar en la política i que denota una enorme qualitat  
humana. 

Joaquim Forn i Chiariello

Moltes gràcies. 

El president

Gràcies.
Fascicle tercer
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La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i dotze minuts i es reprèn a les cinc 

i cinc minuts.

El president

Molt bé, continuem. 

Compareixença de Josep Rull i Andreu, exconseller de Territori 
i Sostenibilitat, en qualitat de testimoni

365-00025/12

Bona tarda. Conseller Josep Rull, benvingut a casa vostra, una casa que conei-
xeu prou bé. L’heu transitada, l’heu treballada com a diputat, com a conseller. És un 
honor tenir-lo aquí en una sessió, doncs, de la Comissió d’Investigació del 155 –que, 
segurament, ja ho heu pogut veure–, en què no hi són tots els grups del Parlament. 
Els grups que hi falten ja des del principi d’aquesta comissió van renunciar a parti-
cipar-hi.

Acompanyen el conseller Rull els consellers pels quals ell ha passat, també, en 
les seves responsabilitats: el conseller de Territori i Sostenibilitat, en Damià Calvet, 
i la consellera Àngels Chacón, d’Empresa i Coneixement, que seran les persones 
que assisteixen, diguem-ne, el conseller en aquesta intervenció.

Sense més, conseller, té una primera paraula –prengui’s el temps que consideri 
oportú– per explicar una mica a la comissió quina és la seva visió sobre els efectes 
del 155 en aquell període, diguem-ne, en què vostè ho va viure en carn pròpia, tant pel 
que fa al que són les amenaces del 155, com a l’execució mateixa de l’article 155, que 
li va suposar, doncs, el perjudici de la seva destitució i que encara, d’alguna manera, 
pateix les seves conseqüències. En aquest sentit, el seu testimoni ens és important de 
conèixer en aquesta comissió. Després els grups parlamentaris faran una petita inter-
venció amb les preguntes que considerin oportunes. I, finalment, vostè doncs podrà 
contestar-les degudament. D’acord? 

Doncs té la paraula.

Josep Rull i Andreu (exconseller de Territori i Sostenibilitat)

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, honorables conse-
llers, conselleres, honorable conseller Calvet, honorable consellera Chacón. Per mi ser 
avui aquí ha estat una combinació de molts sentiments, de molts sentiments extraordi-
nàriament contraposats, d’una intensitat difícilment explicable, compartible amb vos-
tès. El fet que avui anem amb vestit, que anem amb corbata, que anem amb el pin de 
l’escut, la insígnia de consellers del Govern legítim de Catalunya, del Govern del pre-
sident Puigdemont, és un fet extraordinari, excepcional en les nostres vides quotidia-
nes avui a la presó. Nosaltres no anem vestits així mai, pràcticament mai no hi anem. 

I, per tant, la primera reflexió que voldria compartir amb vostès és que potser algú 
es pensa que la nostra compareixença, amb una determinada aparença avui, respon 
a una normalitat que no és, que no existeix. Aquesta normalitat no existeix. Nosal-
tres som a la presó per haver defensat unes idees legítimes i democràtiques i per ha-
ver-ho fet pacíficament. Hi ha..., el president de Catalunya, el president Puigdemont 
i d’altres consellers i d’altres diputats són a l’exili per haver defensat pacíficament i 
democràtica ment unes idees legítimes. Aquesta compareixença és l’expressió d’una 
anormalitat i d’una anormalitat democràtica. 

Vull agrair, com han fet els meus companys, a aquesta comissió, al Parlament de 
Catalunya, que ens doni l’oportunitat d’avui ser aquí i explicar com vam viure aquell 
període gris, aquell període sòrdid de la història de Catalunya. 

I m’agradaria començar explicant-los amb quina actitud compareixem tots avui, 
i jo també comparec avui. I m’agradaria compartir amb vostès una anècdota que 
vaig viure a la presó d’Estremera, a Madrid VII, a la segona etapa a la qual vam ser 
empresonats. Nosaltres rebem centenars de cartes, milers de cartes. És impressio-
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nant, és d’una emotivitat extraordinària poder veure l’afecte de la gent, poder-lo fer 
tangible, pràcticament. 

I un funcionari, un funcionari excel·lent de la presó d’Estremera, ens deia sorprès: 
«Ustedes reciben muchas cartas. ¿Qué les cuenta la gente? ¿Qué les dice la gente?» 
Molta de la gent que ens coneixia, de presos o de funcionaris, tenien una visió es-
biaixada del que nosaltres representàvem. Algú els havia presentat una imatge de 
persones pràcticament sense ànima, de persones l’objectiu de les quals era fer mal 
a d’altres persones, aquesta era la imatge. «Què els expliquen a vostès?» Jo vaig dir: 
«Fem un experiment, si vol, si vol.» Reglamentàriament, no podia. «Fem un experi-
ment. Agafi deu cartes a l’atzar, quinze de les cartes que rebem, les que vostè vulgui, 
les que li semblin millor. Són cartes en català i en castellà; de gent de Catalunya i de 
gent de fora de Catalunya. Llegeixi-se-les, si us plau. Què hi trobarà? Hi trobarà tones 
d’energia positiva, tones de dignitat, tones d’esperança, tones de tendresa. No hi tro-
barà ni una ombra d’odi ni rancúnia. Això és el que vostè trobarà en aquestes cartes.» 

I aquestes eren les cartes que nosaltres rebíem a Estremera i són les cartes que 
continuem llegint i rebent a Lledoners i són les cartes que rebíem a Soto del Real. 
Aquestes cartes reflecteixen quin és l’esperit que ens traslladen els ciutadans i les 
ciutadanes d’aquest país. Quin és el poble al qual tenim l’altíssim privilegi de poder 
servir. Aquesta és l’actitud que nosaltres volem representar avui i aquí, aquesta força 
constructiva positiva. 

I per això als que no hi són avui també els repto a fer exactament el mateix. Dels 
milers de cartes que rebem, que n’agafin les que vulguin, a l’atzar, a l’atzar, i que se 
les llegeixin, i veuran quin és el poble que ells representen els agradi o no els agra-
di. I quina és l’actitud que ens interpel·la absolutament a tots. Pensem d’una manera 
o pensem d’una altra perquè, en darrera instància, el plet que tenim al davant és un 
plet de naturalesa estrictament democràtica. Això va de democràcia. Això va de drets 
i llibertats. Aquest és l’element nuclear. 

Per tant, permetin-me que comparegui –com ho han fet el vicepresident Junque-
ras, el conseller Turull, el conseller Romeva, el conseller Forn i ara ho farà la con-
sellera Bassa– davant de la seu de la sobirania nacional de Catalunya amb aquesta 
actitud constructiva, positiva, ni una ombra d’odi ni rancúnia, perquè des de l’odi i 
la rancúnia no es construeix absolutament res. I aquestes mai han estat les eines del 
sobiranisme, de l’independentisme democràtic en el nostre país. 

Entro en matèria. Com ha dit el president, m’acompanyen el conseller Calvet –el 
conseller de Territori i Sostenibilitat– i la consellera Chacón –d’Empresa i Coneixe-
ment. Potser a algú li sorprengui, que també hi hagi la consellera Àngels Chacón. 
Jo vaig ser conseller d’Empresa i Coneixement, formalment durant un dia, però le-
gítimament me n’he sentit, tant de Territori i Sostenibilitat com d’Empresa i Conei-
xement, i, per tant, avui vull comparèixer amb aquesta doble condició.

I ho vull fer amb un primer agraïment, que és als servidors públics de la Genera-
litat de Catalunya, als treballadors i treballadores de la Generalitat, als funcionaris, 
als laborals, als interins. La nació sencera pot tenir un legítim sentiment d’orgull dels 
servidors públics que hi ha a la Generalitat de Catalunya, que van ser els garants i 
han estat els garants que aquest 155 no esbudellés l’ànima de les polítiques públiques, 
que ja no són polítiques públiques d’un govern o un altre. Les polítiques de mobilitat, 
les polítiques de coneixement, les polítiques de sostenibilitat, les polítiques d’orde-
nació del territori no són d’un govern o altre, són de la institució, són del país. I, per 
tant, els servidors públics van ser la primera línia de resistència davant de la ignomí-
nia de l’article 155. 

I també vull fer un acte de reconeixement i de gratitud als alts càrrecs que, mal-
grat que el 155 formalment ens cessava, es van mantenir en els seus llocs. Per a ells va 
ser molt difícil de mantenir-se en la seva posició. Va ser un prec que els vam fer, des 
del president Puigdemont a cadascun dels consellers i conselleres, i els ho vull agrair, 
als alts càrrecs de tots els departaments, però concretament dels dos que m’interpel-
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len a mi, el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Empresa i 
Coneixement. Van ser el segon gran dic de contenció per evitar que aquell 155 pogués 
tenir uns efectes més devastadors, fins i tot, d’aquells que va tenir.

Jo no em vaig sentir cessat pel 155. De fet, tant quan era a la presó com en aquells 
tres mesos i mig en els quals vaig gaudir d’una certa llibertat, vaig exercir de con-
seller d’ambdós departaments. No hi havia cap decisió que es prengués en el De-
partament de Territori i Sostenibilitat que fos transcendent que no tingués la meva 
aprovació i la meva supervisió. Fèiem consells de direcció. Nosaltres reuníem els con-
sells de direcció del Departament de Territori i Sostenibilitat. Vam fer un consell de 
direcció cada mes i despatxàvem a fons cada direcció general, cada empresa pública, 
cada secretaria sectorial. Per nosaltres era fonamental de dibuixar una estratègia con-
junta per veure com resistíem aquesta ofensiva del 155. En el Departament d’Empresa 
i Coneixement només vaig poder fer un consell de direcció, però tanmateix ens va 
permetre de veure, d’entendre què és el que estava passant i quines havien de ser, hi 
insisteixo, les contramesures davant d’aquesta ofensiva. 

Perquè el 155 no va ser un element aïllat: formava part d’una estratègia prèvia al 
155 i que continua per part d’alguns poders de l’Estat després del 155. És l’expressió 
més descarnada de la debilitat de l’Estat espanyol a l’hora d’afrontar democràtica-
ment un plet democràtic, a l’hora d’utilitzar l’eina més valuosa que tenim les societats 
avançades, que és la democràcia, que és el diàleg. Els forts pacten, els dèbils impo-
sen. I nosaltres, malauradament, davant mai no vam tenir un govern ni un estat fort 
que s’assegués a negociar, que entengués que no es poden prendre sistemàticament 
decisions girant l’esquena a la voluntat democràtica de la ciutadania.

Els forts pacten, i ho hem dit mil vegades. El Regne Unit és fort i creu que té un 
projecte important, interessant, per poder defensar. Per això, en el seu moment, va ac-
ceptar que hi hagués un referèndum a Escòcia. Perquè volia i no li feia por confrontar 
el seu projecte polític davant de la ciutadania d’Escòcia. El mateix va passar al Cana-
dà. Els dèbils imposen. Si tu no ets capaç de defensar el teu projecte col·lectiu és molt 
difícil que el puguis sotmetre al discerniment, a l’escrutini de les urnes. I això és el 
que va passar. No és un element aïllat, és l’expressió més descarnada de la debilitat 
de l’Estat. I, en darrera instància, què vam acreditar? Que no hi havia límits. Que als 
que van perpetrar el 155 els eren indiferents els drets i llibertats dels ciutadans, però 
els eren indiferents elements bàsics de benestar dels 7 milions i mig de catalans i ca-
talanes, però també dels ciutadans i les ciutadanes de la resta de l’Estat quan hi ha 
una retallada en drets i llibertats que roman, que perdura, que encara hi és. Per tant, 
aquests són, diguem-ne, els elements bàsics. 

Tornem una altra vegada a... Els deia..., nosaltres vam intentar fixar una estratè-
gia per aturar aquest 155, per mirar que tingués un impacte al menys sever possible. 
Nosaltres abans del 155 ja patíem a l’hora de no poder implementar les polítiques pú-
bliques que Catalunya requereix. Perquè nosaltres, com a país, hi insisteixo, no d’un 
govern, de tots els governs que hi ha hagut des de l’any 1980, nosaltres tenim un pro-
jecte potent de país. El tenim en forma d’Agència Catalana de l’Aigua, en forma d’Ac-
ció, en forma de l’Incasòl, en forma de l’Institut Cartogràfic, en forma de les polítiques 
públiques que hem estat capaços de desplegar. 

Tenim projecte. I un projecte que s’assembla molt als projectes dels països del 
centre i el nord d’Europa. I això ho veiem en relació amb la innovació; i això ho 
veiem per exemple en relació amb aquest triangle vinculat als grans reptes plane-
taris que hi ha en aquests moments: en relació amb el canvi climàtic –aquest és un 
element bàsic–, en relació amb els Objectius de desenvolupament sostenible, en re-
lació amb l’Agenda urbana. Nosaltres el que vèiem era sistemàticament limitada la 
capacitat de poder desplegar polítiques de progrés i de benestar per a la ciutadania 
d’aquest país. Sistemàticament. Amb un ofegament econòmic, però també impedint 
que poguéssim legislar en els termes que són imprescindibles per fer progressar 
aquest país.
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Per tant, teníem una circumstància prèvia, però, tanmateix, les polítiques públiques 
de prosperitat hi són. Les polítiques de recerca hi són. Les polítiques d’industrialitza-
ció del país hi són. Les polítiques d’ordenació del territori i de medi ambient hi són. 
Tanmateix, hi són.

Per tant, què volíem? Primer: impedir que es pogués desmuntar, desactivar tota 
aquesta estructura de polítiques públiques de progrés que havíem estat capaços de 
bastir entre tots. Segon: no deixar que l’Estat intervingués físicament en els depar-
taments. I no van poder entrar als despatxos dels consellers. I quan la consellera 
Chacón i el conseller Calvet van entrar als seus despatxos no era un despatx d’un alt 
càrrec del 155, era el despatx del conseller legítim d’Empresa i del conseller legítim 
de Territori i Sostenibilitat.

Faig parèntesi. El dia 30 vaig anar al Departament de Territori i Sostenibilitat. 
El dia abans, amb el president Puigdemont, amb la resta de membres del Govern –jo 
era l’únic conseller que el dia 29 tenia agenda pública, que era l’acte del centenari de 
Ferrocarrils de la Generalitat a Sant Cugat del Vallès– vam decidir que jo hi anés 
en representació del Govern legítim de Catalunya, per bé que el 155 m’havia cessat, 
perquè era important en aquells moments visibilitzar el Govern. I el dia següent vaig 
anar al despatx com a conseqüència d’aquell acord que havíem decidit. 

Algú diu: «Va anar-hi a treure...», diguem-ne, a fer caixes. No vam treure res. Els 
papers hi eren tots. Les fotos dels meus fills van romandre durant els vuit mesos de 
la ignomínia a sobre de la taula del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat. 
I quan el conseller Calvet entra a aquell despatx, allò no era un despatx d’un alt càr-
rec del 155, era el despatx del conseller legítim del Govern de Catalunya, en aquest 
cas, del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Aquesta és la idea bàsica. I durant tots aquells dies en els nostres departaments 
hi havia una simbologia que expressava la discrepància en relació amb allò que es-
tava passant i que estava patint el nostre país. I aquí l’actitud dels dos departaments, 
diguem-ne, és sensiblement diferent. En el cas del Departament de Territori i Soste-
nibilitat l’impacte va ser una mica més matisat que en el cas del Departament d’Em-
presa i Coneixement. Jo, em fa l’efecte –i ho hem comentat entre tots– que hi havia 
determinades polítiques públiques que feien que no les entenien. Sobretot, les políti-
ques vinculades a medi ambient. No les entenien. 

Això ho vam acreditar –i aquí hi ha la secretària de Medi Ambient i el secretari 
general del departament, en Ferran Falcó– quan vam anar a veure, a entrevistar-nos 
amb la ministra Tejerina. Clar, quan nosaltres li parlàvem de la Llei del canvi climà-
tic, diguem-ne, ens movíem amb paràmetres diferents. Li dèiem: «Hem aprovat la Llei 
del canvi climàtic; el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei del canvi climàtic, la 
primera llei d’aquestes característiques d’un país del sud d’Europa.» Diguem-ne, no 
hi va haver reacció de cap mena. O nosaltres parlàvem de la necessitat de descarbonit-
zar la nostra mobilitat; cap mena. O de la transició energètica. No hi havia reacció de 
cap tipus. O la necessitat en l’àmbit del Ministeri de Foment de vincular les polítiques 
d’ordenació del territori i urbanisme a l’Agenda urbana. No hi havia reacció.

És a dir, hem arribat a la conclusió que no van entrar amb contundència perquè 
no entenien alguns dels elements de les nostres polítiques públiques, perquè ens mo-
víem en termes conceptuals molt diferents, perquè quan parlàvem amb ministres 
de Foment del Partit Popular –això ens va passar d’una manera molt concreta amb 
Ana Pastor–, nosaltres li parlàvem de mobilitat i ella ens parlava de llistes d’infra-
estructures en termes «decimonònics» que mai no s’executaven i mai no es complien. 
Nosaltres parlàvem del factor ambiental a l’hora d’entendre i concebre les polítiques 
de mobilitat. No hi havia una reacció positiva en aquest sentit. Ens movíem en parà-
metres diferents. I nosaltres ho hem comentat. En els diversos àmbits, el nivell d’im-
pacte va ser un impacte limitat, perquè tota l’estructura d’empreses públiques, que 
és d’una potència extraordinària, del Departament de Territori i Sostenibilitat –el 
cànon de l’aigua, posem per cas, o les polítiques vinculades a economia circular de 
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l’Agència de Residus, o tot allò que fa referència a l’activació del sòl per, diguem-ne, 
a activitat industrial i activitat residencial de l’Incasòl..., simplement no s’hi entrava.

Per tant, els murs de contenció van funcionar raonablement bé, però creiem que 
hi va haver un altre element afegit, que és aquella por que nosaltres teníem que ens 
desballestessin aquelles polítiques que ens acostaven als països més avançats del cen-
tre i nord d’Europa. No es va produir. Però sí que hi va haver casos molt estridents 
en aquesta mateixa línia. No les van canviar, però sí que les van continuar aturant i 
torpedinant. El cas més evident: la Llei del canvi climàtic. Fixin-se quina perversió, 
l’article 155. La Llei del canvi climàtic ens la van recórrer en ple 155 i la Generalitat 
de Catalunya no es va poder defensar del recurs i, per tant, de la suspensió. Ells fe-
ien de botxins, ells executaven i ells ens emmordassaven i ens emmanillaven perquè 
nosaltres no poguéssim defensar un dels instruments més potents de l’agenda moder-
nitzadora de país. Això és el que a nosaltres ens va passar. 

O en relació –ja hi ha fet referència el conseller Forn– amb tota la gestió vincu-
lada a la 340 i a la 240, amb un esquema que ha acreditat que hem reduït d’una ma-
nera molt considerable els accidents mortals. Ho teníem tot preparat. És igual, els 
era indiferent si hi havia accidents, si no n’hi havia; els era absolutament indiferent. 
És allò que els deia: Llei del canvi climàtic o un element molt més directe, molt més 
tangible, que és aquell protocol per evitar l’accidentalitat. Els era indiferent, no hi 
havia límits a l’hora d’aplicar aquests elements.

Això és el que ens vam trobar en el Departament de Territori i Sostenibilitat. I tam-
bé ens van aturar projectes legislatius que eren importants: la Llei de ports ja la teníem 
a punt d’aprovar al Parlament; la teníem, diguem-ne, amb informe definitiu de ponèn-
cia. O la Llei del litoral. O la Llei de l’Agència de Biodiversitat, que era una de les 
nostres joies de la corona, i que ara finalment sembla que podrem reprendre. Aquests 
eren uns elements que van quedar malmesos. 

Però al Departament d’Empresa i Coneixement hi va haver un element d’acarnis-
sament afegit. I l’acarnissament passa per combatre elements fonamentals de la nos-
tra economia productiva. Això vol dir llocs de treball. Això vol dir expectatives de 
futur. Això vol dir el dia a dia de la gent que és independentista i que no n’és. Aquest 
és l’element bàsic. Tres blocs per entendre quina va ser l’actuació en el departament 
respecte al Departament d’Empresa i Coneixement.

Primer: un 155 que anul·la l’activitat estratègica i de posicionament de l’econo-
mia productiva catalana, especialment greu en un entorn globalitzat i en transfor-
mació exponencial. Això impedia que nosaltres no ens poguéssim posicionar, que 
no poguéssim posicionar els nostres actius en aquest context de globalització. En el 
Mobile nosaltres no podíem ser-hi presents, anar-hi, participar en els òrgans rectors. 
Simplement, no hi havia marge per poder-ho fer. Amb molts altres elements, la pre-
sència de foment de la nostra exportació a través d’Acció queda absolutament esca-
nyada, absolutament escanyada. 

Però hi ha un torpede que és d’una potència extraordinària, i torno a repetir la 
paraula –potser la repetiré en diverses ocasions–, que és la «ignomínia». És el De-
cret de 6 d’octubre del 2017 per afavorir el trasllat de seus socials d’empreses catala-
nes a d’altres territoris. Immediatament després del discurs del rei. Aquell decret no 
ve per atzar còsmic, per entendre’ns, no està desvinculat de context, és la conseqüèn-
cia directa del discurs del rei; és la conseqüència directa de l’a por ellos, en versió, 
diguem-ne, normativa. Què pretenia? Crispar territoris, buscar una confrontació en-
tre territoris del mateix Estat espanyol, i un element nuclear, que és fomentar la por.

I és un decret les conseqüències del qual són reduïdes per la potència que té el tei-
xit productiu català; per la potència que té el nostre país. El 155 ens va emmordassar 
i va impedir que nosaltres ens poguéssim defensar davant de les mentides, de les fake 
news, de les veritats alternatives que s’abocaven sobre l’eventual trasllat d’empreses. 
Els trasllats de seus socials de Catalunya no van tenir efecte en l’ocupació ni en l’ac-
tivitat econòmica, malgrat que ho pretenien, malgrat que ho pretenien. I aquesta és 
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l’acusació que nosaltres fem, malgrat que pretenien que sí que tingués efectes en l’ac-
tivitat econòmica i en l’ocupació, conseller de Treball del nostre país.

És cert que algunes empreses van anar al notari, és cert, pressionades, però no 
van traslladar la planta de producció. Hi havia 8.642 empreses estrangeres a Catalu-
nya i cap d’aquestes filials va marxar. Destacar que, d’aquestes 8.642, més de mil són 
empreses tecnològiques i aposten per Catalunya per desenvolupar projectes d’alt va-
lor afegit. Malgrat la pretensió de fer mal, malgrat la pretensió de crear un esquema 
mental de dir «se n’està anant l’economia productiva»... Parèntesi: nosaltres, amb Jordi 
Turull, que compartíem cel·la a la presó d’Estremera, vèiem una cadena de televisió 
estatal que cada dia feia una mena de rànquing de veure quantes empreses se n’havien 
anat, eh?, el rànquing de les empreses que pretesament se n’havien anat per generar 
aquest estat d’opinió.

I hi insisteixo: van anar al notari, no van traslladar la planta de producció. I mal-
grat això, la publicació fDi Magazine, del Financial Times, ha reconegut Catalunya 
com la regió més atractiva del sud d’Europa en termes d’inversió estrangera l’any 2018. 
Malgrat l’apocalipsi que anunciaven, malgrat que limitaven la capacitat d’actuació del 
Govern de Catalunya. Hi insisteixo: la potència que té la nostra economia productiva, 
el nostre teixit econòmic, com d’atractiva continua sent Catalunya, malgrat aquests 
intents. 

En aquell mateix any 2018 ens situem com el quart hub d’startups en el conjunt 
d’Europa. Els podria donar d’altres dades, en relació amb el creixement del PIB, del 
PIB, un 2,6 per cent el 2018; per sobre del PIB de l’Estat espanyol. El PIB de Cata-
lunya acumulava cinc anys de creixement. L’economia catalana va recuperar, l’any 
2018, el nivell de PIB per capita d’abans de la crisi; es va situar en un 13 per cent. 
El segon trimestre del 2019 l’economia catalana continua creixent en aquest sentit; 
la taxa d’atur es va reduir, per cinquè any consecutiu, malgrat el 155.

Plantegem-ho al revés: què hagués passat, si no hi hagués hagut 155? Que la 
nostra capacitat de generar prosperitat hagués pogut créixer de manera molt subs-
tancial. Els deia que en l’àmbit del Departament d’Empresa, anul·lació de l’activitat 
estratègica i de posicionament de l’economia catalana, decaïment d’iniciatives le-
gislatives: la Llei de transició energètica, la derogació del Decret 147, de l’any 2009, 
d’energies renovables –allò que quan vam anar a Madrid a explicar quina era la nos-
tra agenda en relació amb el canvi climàtic no entenien.

En aquest mateix sentit, faig un parèntesi, perquè m’ho he deixat, però ho vull 
compartir amb vostès, perquè l’activitat internacional de la Generalitat de Catalu-
nya en matèria de canvi climàtic és d’una potència extraordinària. Mirin, a nosaltres 
–i jo vaig tenir l’honor d’anar-hi en representació del Govern de Catalunya– l’any 
2016 se’ns va escollir per ostentar la presidència europea de l’States & Regions Alli-
ance, del Climate Group. Nosaltres teníem la presidència europea, Quebec tenia la 
presidència americana, South Australia tenia la presidència a Oceania i Àsia, Kwa-
Zulu-Natal tenia la presidència a Àfrica. Allà hi havia representats –recordo quan 
ens van donar la responsabilitat– l’estat de Califòrnia; l’estat de Vermont; l’estat..., 
pràcticament totes les províncies de Canadà. Allò era d’una potència extraordinària; 
nosaltres lideràvem aquell projecte. El 155 va aturar de manera abrupta la nostra 
presidència en matèria internacional i ens va haver de substituir –que els ho volem 
agrair– Baden-Württemberg, perquè el president de Catalunya era a l’exili, perquè 
el president de Catalunya, de manera ignominiosa, havia estat retirat de la seva res-
ponsabilitat. Torno una altra..., tanco el parèntesi, eh?, del Climate Group.

Decaïment de les iniciatives legislatives: Llei de transició energètica, derogació 
del Decret 147, d’energies renovables, impossibilitat de fer el decret de turisme, 
impossibilitat de fer la Llei d’àrees de promoció econòmica. I, en darrera instàn-
cia, limitació d’execució de pressupost en el sentit d’aturar la tramitació de l’acord 
plurianual per als centres tecnològics, amb un impacte de 20 milions d’euros, o 
de paralitzar diversos convenis i acords que suposaven la prestació de serveis fi-
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nalistes, o en l’àmbit de convocatòria de beques. Aquest és l’esquema i aquest és 
l’impacte.

I acabo amb una darrera reflexió. Els deia que el 155 no és un element concret, aï-
llat, puntual, quirúrgic, de dir: «Apliquem el 155 i s’acaba el 155.» Aquesta actuació 
de l’Estat continua, en aquests moments, vigent; de repressió de determinats poders 
públics de l’Estat. Els convido a que es llegeixin la sentència per la qual se’ns con-
demna. És una sentència molt llarga. Agafin la part final, agafin la part que fa refe-
rència concreta a cadascun dels condemnats. Agafin, concretament, què imputen, per 
condemnar-los a nou anys, a Jordi Sànchez i a Jordi Cuixart. Mirin-se, exactament, 
quins són els elements fàctics que els porten a ser condemnats per sedició. Mirin per 
què condemnen Carme Forcadell, la presidenta Carme Forcadell: per haver autoritzat 
un debat en la seu de la sobirania d’aquest poble, el Parlament de Catalunya.

I em sembla que el conseller Turull aquest dematí ho ha explicat d’una manera 
absolutament clara i brillant en quins termes, després d’haver aprovat totes les vies 
possibles per tirar-ho endavant. El mateix conseller Turull, dotze anys de presó per 
un anunci. En el cas de la consellera Bassa, dotze anys de presó per haver cedit lo-
cals per votar. En el meu cas concret, deu anys i mig per no haver autoritzat un vai-
xell a amarrar al port de Palamós, que no el podíem deixar amarrar de cap de les 
maneres perquè no havia demanat l’autorització per fer-ho, i haguéssim prevaricat; 
deu anys i mig per un vaixell. Dotze anys per cedir locals, dotze anys per anuncis, 
en el cas del vicepresident Junqueras i del conseller Romeva. 

És inaudit, és una autèntica vergonya, no ens pot deixar impassibles. Ha  passat 
potser massa inadvertit, entrin en el detall del que hi ha; no és normal que passi això; 
no és normal que se’ns hagi condemnat per haver defensat unes idees. Per què d’al-
tres membres del Govern no han tingut pena de presó? Perquè van deixar la política 
en un determinat moment. Els consellers que deixen la política no són condemnats 
a presó; els consellers que no deixem la política som condemnats a presó; aquesta és 
l’única diferència entre uns i els altres. Aquesta és la vergonya que s’ha produït i que 
s’ha perpetrat.

El conseller Turull em sembla que hi ha fet esment: la separació de poders ha que-
dat volatilitzada. Nosaltres sabem que tornarem a entrar a la presó perquè el ministre 
de Justícia del Regne d’Espanya, un senyor que es diu Rafael Catalá, en una entre-
vista, si no m’erro, a la Cadena Ser, al mes de febrer de l’any 2018, diu: «Els mem-
bres del Govern que en aquests moments estan en llibertat condicional, més Marta 
Rovira, tornaran a entrar a la presó després que siguin processats per rebel·lió.» Els 
sona, l’article 384 bis de la Llei d’enjudiciament criminal? És el que diu que se sus-
pèn l’exercici d’un càrrec públic si hi ha dues circumstàncies, que són interlocutòria 
ferma de processament per terrorisme o rebel·lió i ingrés a presó.

Llarena ens ingressa a presó després que ho hagi explicat, fil per randa, en termes 
i terminis, el ministre de Justícia del Regne d’Espanya. On és la divisió de poders? 
Nosaltres ens hem assabentat a través de la premsa de tots i cadascun dels passos; 
cada vegada que entràvem a la presó ho llegíem abans per la premsa. El sentit de la 
nostra condemna el llegíem abans per la premsa. Això no és normal, perdonin; no 
és normal. 

I acabo amb una última reflexió, per la qual vam haver de fer una vaga de fam. 
Que és la següent. És a dir, i això no interpel·la només els ciutadans de Catalunya, o 
només els que som a presó avui. El fet que Espanya no tingui un Tribunal Constitu-
cional en termes homologables, com a tribunal de garanties, a d’altres estats de dret 
és un problema, no per als que som a la presó, és un problema per al conjunt dels 
ciutadans d’Espanya.

El Tribunal Constitucional no existeix, a efectes operatius, com a garant de drets 
i llibertats. Sabem que hi ha membres del Tribunal Constitucional que, en el seu mo-
ment, diuen: «Els recursos que han presentat els presos polítics els deixarem en un 
calaix amb l’únic propòsit de retardar el seu accés a la justícia europea a través d’Es-
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trasburg.» Això és una vergonya, i això està passant avui a l’Estat espanyol. I això 
interpel·la tothom. Interpel·la independentistes i no independentistes. Interpel·la ca-
talans i interpel·la espanyols. Aquest és el problema que hi ha en aquests moments.

I ultimíssima reflexió: el sentit de la sentència del Tribunal Suprem. I fer una cri-
da als ciutadans de la resta de l’Estat. Aquesta sentència, bàsicament, el que diu és: 
d’ara endavant, qualsevol manifestació que sigui massa discrepant o massa massiva 
pot acabar essent sedició; això és el que diu el Tribunal Suprem. Avui som els inde-
pendentistes; demà, qualsevol altre que gosi discrepar. 

I davant de tot això nosaltres ens mantindrem ferms, ens mantindrem serens, 
perquè hi ha un element molt bàsic, que és que aquesta onada de llibertat i d’espe-
rança no es pot aturar. Perquè, com vam explicar en el judici, no hi ha prou presons 
ni prou barrots per tancar l’anhel democràtic d’un poble que vol ser lliure.

Moltíssimes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Molt bé. Gràcies, conseller. És el torn dels grups parlamentaris. En primer lloc, 
Catalunya en Comú Podem, el senyor Lucas Silvano. (Veus de fons.) Lucas Ferro? 
(Veus de fons.) 

Lucas Silvano Ferro Solé

«Lucas Ferro». «Silvano» és el meu segon nom. No hi ha cap problema, en tot cas.

El president

Lucas Ferro. «Silvano» és l’altre cognom?

Lucas Silvano Ferro Solé

És el meu segon nom.

El president

Ah, d’acord, molt bé.

Lucas Silvano Ferro Solé

Però, en tot cas, no hi ha cap problema, eh?

El president

Com que ets el Lucas, diguem-ne...

Lucas Silvano Ferro Solé

Soc el Lucas de Podem, però...

El president

Tens la paraula.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Rull, per la seva compareixen-
ça. En primer lloc, i com hem fet amb tots els compareixents, transmetre-li la nostra 
solidaritat per part del meu grup parlamentari, davant la situació injusta que està 
patint, que és políticament injusta, que és judicialment injusta i que també té conse-
qüències personals, tant per a la seva vida, com per a la vida de la gent que l’estima. 
I davant de totes aquestes conseqüències el primer que volíem fer és transmetre-li 
la nostra solidaritat. 

La segona, i l’hem comentat també a la resta de compareixents, és transmetre un 
missatge de confiança. Comença una etapa de diàleg, sabem que costarà recórrer-la, 
sabem que hi haurà contradiccions i sabem que hi haurà dificultats, tant pròpies –de 
ser capaços d’entendre’ns persones que defensem idees polítiques diferents– com es-
tranyes –de fer-ho en una situació política i democràtica excepcional. Sabem que serà 
complicat, però estem convençuts de que l’etapa de diàleg s’imposarà i que s’impo-
sarà també la vostra llibertat, tant dels que sou a presó com dels que sou a l’exili. 
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I nosaltres farem tot el possible perquè així sigui, i farem tot el possible també per 
corregir una cosa que vostè mencionava, que és una jurisprudència que entenem que 
ataca l’exercici de drets fonamentals i l’exercici de llibertats que ens són comunes. 
I, per tant, farem tot el possible també per canviar-les.

I avui, com que serà la meva última intervenció, ja que la darrera intervenció la 
farà el meu company Marc, volia fer una tercera consideració d’una cosa que vostè 
també afirmava que li havia passat a la presó, i és que costava transmetre que vosal-
tres també teniu conviccions, no sé com ho ha dit..., ah, sí, que es pensaven que éreu 
persones sense ànima, que us costava transmetre que éreu persones amb ànima. Jo 
crec que és una bona reflexió. Crec que qualsevol ciutadà que us hagi escoltat avui, 
tant de Catalunya com de la resta, segurament els que teníem coses a retreure els 
hi seguirem retraient, però també és veritat que no poem obviar que sou polítics de 
profundes conviccions democràtiques, amb tots els vostres encerts i tots els vostres 
errors, i que mereixeu ser a una taula democràtica per resoldre aquest conflicte, i crec 
que és un element que volíem posar sobre la taula. 

Perquè qualsevol que hagi escoltat les seves compareixences, especialment qui no 
els conegui o qui no estigui tan acostumat a escoltar-los, veurà la distància que hi ha 
entre les idees que expresseu, amb el major o menor encert que consideri cadascú, i la 
imatge que molts cops s’ha volgut construir quan s’interpel·la a que la taula de dià leg 
es fa amb colpistes, amb terroristes i amb totalitaris. Crec que qualsevol que us es-
colti pot veure la distància que hi ha entre el que es diu moltes vegades i el que hi ha 
després.

Aniré ja a l’objectiu de la compareixença. A veure, clar, és que ha dit moltes co-
ses en les quals a mi em costarà no entrar a debat, i intentaré no fer-ho. Però fona-
mentalment ha dit una cosa que crec que sí que hauríem de posar en relleu, perquè 
abans ho he mencionat també, i seria la meva quarta consideració: que trobem a 
faltar autocrítica en tot el que ha passat, també en la gestió de govern, i vostè n’ha 
dit algunes. Ha dit: «Les polítiques hi eren, l’ambició hi era», en recerca, desenvolu-
pament, innovació, en protecció del teixit industrial, en canvi climàtic, que crec que 
és un dels elements segurament més significatius del seu llegat, etcètera, «el que ens 
va mancar va ser la intervenció.» 

Jo segurament no faria un diagnòstic tan ambiciós, i crec que hi havia problemes 
de fons que ja arrossegàvem abans del 155. Però sí que comparteixo que aquesta 
etapa de bloqueig segurament ha agreujat aquests problemes de fons. Teníem pro-
blemes en recerca i desenvolupament –ho cito de memòria–, crec que hem perdut 
un 13 per cent en inversió en recerca i desenvolupament en els darrers deu anys. 
En el desplegament de la llei i de les polítiques de canvi climàtic teníem problemes 
també estructurals –allà estan les dades d’energies renovables, per exemple, que són 
llastimoses i que esperem, amb el nou decret, almenys corregir-les. I teníem proble-
mes en la indústria, estàvem perdent indústria abans del decret llastimós de trasllat 
d’empreses, ja estàvem perdent indústries, més enllà d’on tinguessin la seu. I ho dic 
perquè crec que és fàcil fer un discurs en el qual tot anava bé i el 155 ens ho va des-
fer com un castell de cartes, i crec que no era cert. 

I això sense menysprear els efectes que ha tingut. Crec que en moltes coses reactivar 
l’Administració pública ha sigut una feina que s’ha allargat massa en el temps, i crec 
que aquest Govern, i algunes de les disputes que hem viscut, hi ha contribuït, i crec que 
hi ha hagut una inacció legislativa inclús a l’hora de recuperar projectes de llei que ja 
estaven pràcticament acabats l’anterior legislatura i que estaven discutits, i que encara 
avui no hem sigut capaços d’aprovar. Però crec que havia de puntualitzar aquest relat 
que jo crec que li manca certa part de crítica.

I li faré una pregunta que li he fet a l’anterior compareixent, que és sobre la ne-
cessitat de fer autocrítica. Crec que tenim un relat en el que és molt fàcil assenyalar 
la injustícia de tot allò que ha passat i de tot allò que us està passant, i crec que en 
aquesta part la compartim i no tenim cap problema més amb dir-ho, però crec que 
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ens manca a nosaltres també certa capacitat d’autocrítica. I jo li faré una pregunta 
molt específica i molt general alhora. És si vostè tornaria a fer tot allò que van fer 
com a govern, si tornaria a fer la declaració unilateral, si tornaria a fer tot allò que 
van fer o si creu que en alguns elements es van equivocar i, si creu, per tant, que no 
tot ho tornaria a fer.

I després de la part específica d’aquesta compareixença, vostè ha mencionat un 
element que ha sigut objecte de debat polític en aquest Parlament, que és el decret de 
trasllat d’empreses, i les pressions que hi van haver, si és que n’hi va haver, pel trasllat 
de la seu social de les diferents empreses de Catalunya a la resta de l’Estat. I la pre-
gunta que m’agradaria fer-li és molt específica: si a vostè li consten aquestes pressions, 
si a vostè li consta que hi hagués membres de l’Estat, sigui el cap d’Estat, siguin mem-
bres d’alta responsabilitat de l’Estat, que pressionessin directament empreses perquè 
participessin d’aquesta campanya de, diguem-ne, por, de trasllat d’empreses i de pro-
paganda política. Perquè després és cert que calibrar la repercussió de tot això, tenint 
en compte que el trasllat era en tot cas de seus socials i no d’empreses com a tals, és 
més propagandístic, segurament, que d’un impacte real. Però sí que va tenir impacte 
sobre l’opinió pública. 

Jo sempre conto la mateixa anècdota: quan feia campanya per a les eleccions del 
desembre del 2017 i ens tocava agafar algun taxi o parlar amb algun transportista 
i tal, tots ens parlaven del mateix. Al Baix Llobregat, almenys, on jo vaig fer cam-
panya, la sensació de degradació econòmica, de «Jo soc taxista i si s’anul·la aquell 
congrés o aquesta empresa tanca l’activitat això em perjudicarà a mi, etcètera», o 
«Soc un petit empresari i tinc una petita botiga que és subsidiària en algun mercat, 
fabrico components, etcètera, i això m’afectarà», era un element que estava sobre la 
taula. Segurament tota la campanya. Encara que després se’n parlés poc. Cada cop 
que ens movíem o cada cop que parlàvem amb la gent era un element que estava so-
bre la taula i, per tant, l’hi pregunto directament. 

I per part meva crec que he exhaurit el temps. Res més. Agrair-li la seva inter-
venció i desitjar-li tota la sort en lo personal i en lo polític.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent, té la paraula el diputat Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, bona tarda, conseller. En primer lloc, deixi’m compartir 
amb vostè el celebrar l’excepcionalitat de que avui vostè sigui aquí doncs amb la seva 
corbata. Una excepcionalitat que m’agradaria, que ens agradaria, que pogués ser la 
normalitat i la seva quotidianitat. I a la vegada compartir amb vostè, amb la seva fa-
mília, amb la seva gent, el patiment, el dolor de que la seva quotidianitat sigui ben bé 
una altra. I, en aquest sentit, també manifestar-li, com hem fet amb els altres com-
pareixents, el nostre compromís personal, col·lectiu, polític, amb el seu alliberament. 

També volem agrair-li, també vull agrair-li, que avui vostè hagi fet un discurs, 
sent pres polític, sense deixar de ser servidor públic. Vostè avui ha fet un discurs des 
de la plena consciència i el ple compromís d’un servidor públic, d’algú que continua 
sent un servidor públic. Des de la presó i des d’una situació de repressió. I vostè avui 
ens ha parlat com un conseller, certament. I això l’hi volem agrair, i el volem felicitar 
per fer-ho. I per tant, també agrair-li, reconèixer-li i felicitar-li que vostè continuï actiu 
en la política, perquè aquesta és la millor manera de no caure en la derrota, de man-
tenir la posició que és la garantia, finalment, més tard o més d’hora, de la victòria.

Pel que fa a la temàtica que ens ocupa en la comissió i de la seva compareixença 
en relació amb el 155. Miri, nosaltres voldríem parlar amb vostè, voldríem debatre 
amb vostè, en el marc d’aquesta compareixença, sobretot, efectivament, d’allò que 
s’esdevé a partir del 3 i 4 d’octubre i de les lliçons que n’hem d’aprendre.
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Vostè ha parlat del discurs del rei i de les actuacions legals de l’Estat per tal de 
facilitar la sortida d’empreses de Catalunya, i també de la guerra bruta de l’Estat per 
tal de propiciar la sortida d’empreses i el canvi de seu social o, fins i tot, per més que 
no se’n van sortir, la deslocalització de seus productives. 

Però nosaltres, sobretot, en el que volem aprofundir, discutir, amb vostè, és sobre 
el que nosaltres considerem que és incompatible amb la possibilitat real, material, 
d’exercir l’autodeterminació amb èxit, d’esdevenir un país sobirà i de poder cons-
truir una república viable, sostenible i sòlida. I és, des del nostre punt de vista, la 
impossibilitat de desenvolupar aquest projecte si les nostres infraestructures, si els 
nostres recursos estratègics, si els nostres serveis públics, són propietat o són ges-
tionats per actors, per empreses que de cap manera tenen cap compromís real amb 
el país i amb la nostra societat, i molt menys encara amb cap projecte de naturalesa 
republicana, com van demostrar el dia 4 d’octubre seguint fidelment la crida del rei 
i les actuacions de l’Estat en aquest sentit. 

I posem per mostra dues grans entitats financeres: «la Caixa» o el Banc de Sa-
badell. Podem construir un país sobirà, un país independent, si el flux financer, si 
els recursos financers estan en mans no només de la banca privada com a concepte 
general, sinó d’entitats que ja han demostrat efectivament quina és la seva política 
pública, quina és la seva política en relació amb el nostre procés republicà? Això no 
ens emplaça a crear una banca pública, a crear un sistema públic financer propi que 
sigui una base real de la construcció de sobirania?

Però el mateix podríem dir, hi insisteixo, dels principals serveis públics, aquells 
que estan a la base del sosteniment, de la cura de la vida de les persones i de les fa-
mílies, però també la gestió de les principals infraestructures i recursos estratègics 
del país; o estan en mans de l’Estat, o estan en mans d’empreses que formen part de 
l’IBEX 35 o que formen part del nucli dur del règim i de l’Estat. 

Miri, li posaré un exemple d’unes dades que ens facilita un estudi d’El crític –del 
mitjà de comunicació– ben recent. El senyor Florentino Pérez. Des de l’any 2011 fins 
a finals del 2019: 755 milions d’euros, 755 milions d’euros públics de la Generalitat o 
de l’Ajuntament de Barcelona per a les seves empreses, per al seu grup empresarial, 
mitjançant 2.628 concursos que ha obtingut. Podem parlar realment de construir l’au-
todeterminació si el senyor Florentino Pérez controla 2.628 serveis públics o fonamen-
tals del país? Nosaltres, sincerament, pensem que és impossible. 

Per tant, aquella idea liberal o neoliberal de l’estat petit, de l’estat prim, eh?, de 
la gran privatització, de la gran transferència de recursos públics al sector privat. 
Que nosaltres no compartim, des del nostre punt de vista socialista, perquè pensem 
que no és la millor manera, ni la més eficient, de desenvolupar l’economia ni de dis-
tribuir o redistribuir els recursos; al contrari. Però és que avui també l’emplacem a 
aquest debat des del punt de vista de la sobirania del nostre país. Nosaltres pensem 
que no és possible bastir un projecte republicà si els principals serveis públics, les 
infraestructures i els nostres principals recursos estratègics no estan en mans públi-
ques, garantits pel control públic i democràtic.

Però, hi insisteixo, no només pels nostres objectius socialistes, des dels quals, 
val a dir, tampoc compartim les polítiques dels governs que vostè ha esmentat des 
dels anys vuitanta fins ara, eh? Tampoc les compartim. Hem tingut, tenim i tindrem 
discussions importants sobre això, que considerem que responen, sempre han res-
post, a una lògica d’acumulació extractivista, de destrucció del territori i del medi 
ambient i productores d’un desenvolupament desigual. I, val a dir, sobre les quals 
hi ha un gran continuisme des dels anys vuitanta fins ara, malgrat que canviïn els 
governs, però ja no em refereixo a això; des d’un punt de vista de sobirania, sin-
cerament, conseller, nosaltres considerem que cal canviar de model, és a dir, cal 
avançar cap al que nosaltres en diem «sobiranies», cap a posar realment en mans 
públiques, per una raó democràtica, per raó social i per raó de sobirania, els nostres 
serveis públics. 
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Hi ha una altra via que és, per exemple, la que l’ANC ha assajat o ha intentat assa-
jar, no?, desenvolupar el mercat propi, els agents econòmics propis. A banda de que 
això és, per pròpia naturalesa, insuficient, pot esdevenir complementari, si priorit-
zem, a més, l’economia social i solidària, cooperativa, etcètera. Ja hem vist que això 
també topa amb l’oposició política i legal del règim. Es va intentar en el marc auto-
nòmic, en la legislatura en la que vostè va ser conseller en actiu, però ja vam veure 
com totes aquelles polítiques públiques mínimament avançades que desenvolupàvem 
en aquella legislatura –algunes, de mutu acord– eren tombades pel Tribunal Consti-
tucional. Per tant, la pretensió de dir «no, no, és que en el marc jurídic actual podrem 
desenvolupar unes polítiques públiques adequades», ja veiem que tampoc, eh? Ho dic 
per aprofundir en el plantejament que li feia. 

I, per últim, i ara sí que ja acabo, la diputada Maria Sirvent, companya seva de 
Terrassa, que ens demana que el saludem personalment de part d’ella, ens deia: «Par-
leu-li, a la compareixença, del tema del paper de la societat civil, del moviment so-
cial, de l’autoorganització social com un dels instruments i un dels pilars també per 
construir el procés d’autodeterminació, que el conseller Rull, en aquests moments, 
és un tema al que li dona moltes voltes.» Doncs, si ho vol i en té oportunitat, també 
el convidem a parlar d’això.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. En nom del Grup Republicà, la Gemma Espigares. 

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. Bona tarda i benvingut, conseller. De fet, en la compareixen-
ça anterior el diputat Dalmases li recordava al diputat Forn que l’última vegada que 
havia estat al Parlament havia estat l’octubre del 2017, com el cas del vicepresident 
Junqueras. En el seu cas, no sé si malauradament o sortosament, l’última vegada que 
ens vam veure aquí va ser el març del 18, i justament ho ha situat molt bé: aquells 
qui vau decidir seguir fent política vau tenir una repercussió encara més gran, no? 
Per tant, des d’aquell moment..., benvingut, i espero que la propera vegada, doncs, 
sigui, òbviament, en unes altres circumstàncies. 

Deixi’m dir-li que l’actitud positiva amb la que ha vingut avui, perquè ho ha dit, 
però no només ho ha dit, és que ho transmet, l’actitud que transmet i, deia, sense 
rancúnia, és essencial, i ho és perquè fer política vol dir parlar amb tothom, i vol dir 
seure i vol dir acords i arribar a acords amb gent amb la que òbviament penses di-
ferent. Per tant, la lliçó que avui ens han donat venint, quan podrien ser òbviament 
els més rancuniosos de tots, per la situació que viuen vostès, l’entorn, la família, tota 
la gent que tenen a prop..., que vingui amb aquesta cara a poder transmetre aquesta 
energia doncs és important.

I ho és perquè la compareixença d’avui ha tingut molt contingut polític, molt, 
però òbviament a ningú se li escapa que també té una part de connotació sentimen-
tal i per això també traslladar-li tot l’escalf del grup parlamentari, dels assessors, de 
les diputades, especialment aquells qui van compartir la legislatura de Junts pel Sí 
amb vostè, perquè així m’han demanat que l’hi traslladi. 

Parlava de que no és una situació normal, estem vivint una anormalitat demo-
cràtica. Estic segura que ho sap, però també és bo recordar-ho. Quan aquest Govern 
es va posar en marxa per aixecar el 155, perquè era important, tots i cadascun dels 
consellers que té a la vora i que té davant recordaven a cada acte –a cada acte–, hi 
hagués algú a davant que li agradés més o també aquells que els hi agradava menys, 
que no vivíem una situació normal. I també, com deien familiars i gent del seu en-
torn, amb els sopars grocs, amb totes les reivindicacions. 

I crec que això és important també, perquè no ho hem deixat de fer. Òbviament 
estem en una nova fase, però trobar aquesta compatibilitat entre denunciar la situació 
d’anormalitat política que tenim i no deixar passar coses que comencen a semblar-nos 
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normals i no ho són –cada atac que hi ha s’ha de poder rebatre i alhora que puguin 
governar, perquè també és cert, i és igual de cert, que el bon govern és el que ens ha 
de seguir fent avançar– doncs és important. 

Parlava dels servidors públics i, en aquest sentit, m’agradaria parlar de dos esta-
ments que crec que són igualment importants. El primer, el dels funcionaris, perquè 
vostè ho ha dit: quan es va aplicar el 155 van ser ells els qui en bona part van aguantar 
dins de les institucions molta de la part que el país necessitava, i les ADIC en són un 
bon exemple, i van estar aquí al Parlament, van estar justament en aquesta comissió 
compareixent i explicant-nos tots els informes que han fet. I també l’ADIC del Parla-
ment. Per tant, en aquest sentit, l’agraïment als funcionaris que vostè feia, però tam-
bé als alts càrrecs, i ho ha dit en concret i m’hi vull parar, perquè parlava potser de 
l’estratègia que utilitzaven per minimitzar aquest impacte. I vull agrair-li la valentia. 

Certament, tampoc cal donar-los massa pistes de amb què no van saber afinar, 
però crec que és important el que ha dit, i ho és justament perquè l’independentisme 
sovint diem si som prou autocrítics, a vegades massa, i alguns d’aquests alts càrrecs 
van ser acusats de col·laboracionistes. I a mi això em va doldre molt, i em va doldre 
molt perquè justament cap d’ells, n’estic segura, cap d’ells, i òbviament no els conec 
tots, però cap d’ells ho va fer de bon grat. Però ho va fer perquè sabia que en aquell 
moment tocava aguantar el que hi havia. I tocava el que ha dit vostè: estratègicament 
no deixar que aquells que usurpaven les nostres institucions poguessin fer i desfer com 
volguessin. Perquè ha posat exemples molt concrets, i parlava de l’economia, però és 
que n’hi va haver més: la flotabilitat de la recerca, en aquest país, també la van atacar, i 
ho sap bé la consellera Chacón, i la van atacar perquè saben que és clau perquè aquest 
país avanci. I, per tant, com que saben molt bé on van anar a atacar, doncs també que 
estratègicament hi hagués gent que va fer un esforç especial per a poder aguantar en 
aquell moment em sembla destacable i, per tant, també posar-ho damunt la taula.

Deia que vostè ha estat condemnat a deu anys i mig per les seves idees i per no 
deixar atracar un vaixell. I em sembla d’un enuig gran el que situava damunt la taula, 
sobretot, pel doble raser, i és que potser els hi hauríem de preguntar, a alguns jutges: 
quants anys els han de caure a aquells que no deixen atracar vaixells que venen plens de 
persones, que deixen morir gent que cada dia al Mediterrani? Per tant, aquest doble ra-
ser amb que vostè no deixés atracar un vaixell, que era la seva responsabilitat en aquell 
moment, que venia ple de policies a pegar la població per votar. Quants anys, compa-
rativament, els han de caure a aquells que deixen morir cada dia gent al Mediterrani?

I, finalment –i acabo, president–, perquè ha dit: «No hi ha proutes presons per 
tancar l’anhel de la llibertat i la democràcia.» Ens coneixem poc, però el que segur 
que no hi ha és proutes presons, conseller, per a tancar tanta dignitat.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. En nom del Grup de Junts per Catalunya, té la paraula 
la diputada Gemma Geis.

Gemma Geis Carreras

Bé, bona tarda, conseller Rull, consellera Chacón, conseller Calvet. Avui és un 
dia emotiu per a tots nosaltres, com a diputats i diputades de Junts per Catalunya, per 
trobar-nos aquí, en aquesta sala, on recordem quin va ser un dels últims dies que vam 
poder compartir moments en llibertat aquí al Parlament. A més a més, la diputada 
Geis, sí, recorda el seu primer Ple en el Parlament, al seu costat, a l’escó, i, per tant, 
són molts moments ja els viscuts, aquí i en d’altres llocs. Així doncs, gràcies, conseller 
Rull, per la seva exposició, per la seva dignitat. Perquè ha viscut moments d’enorme 
dificultat a la presó i re l’ha fet allunyar del compromís, del dia a dia dels catalans i de 
l’anhel de llibertat.

Aquest cap de setmana deia en una entrevista que vam poder llegir a Catalunya 
Ràdio: «El Parlament és especial, és la seu de la sobirania d’aquest poble, haver-la 
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defensat és el que ens va portar a la presó.» I en aquest sentit li volia fer una sèrie 
de reflexions. Vostè és un brillant parlamentari que estima el bon parlamentarisme. 
I vostè, com els altres diputats que eren consellers, va veure com el 155 suposava el 
seu empresonament i la seva pèrdua d’immunitat, amb totes les conseqüències, en 
aquest estat que tira pel dret judicial, que va suposar. A més a més, vostè ha vist com 
se li van suspendre els drets com a diputat al Congrés per part de la presidenta Batet 
perquè estava imputat per un delicte de rebel·lió que no va cometre.

El senyor Iceta ens demanava avui autocrítica i refer ponts, però recordar que ni 
tan sols es van preservar els seus drets amb la retirada de la seguretat social després 
de la seva suspensió al Congrés. Després ens donen lliçons de dreta i esquerra, però 
el més important dels drets, la cotització a la seguretat social, ni es va preservar.

Escoltem, també, com ens deien, que aquesta comissió d’investigació és una co-
missió de propaganda i de xou. Doncs jo els diria: els ponts es refan a les taules del 
diàleg, però els ponts també es refan venint a les comissions d’investigació del 155. 
I recordo que el Partit Socialista no ha vingut mai –mai. Només ha vingut una vega-
da, a donar suport al president Montilla, que ens alegrem que vingués. I, a més a més, 
la taula del tercer sector, quan van fer la seva compareixença a la comissió del 155, 
els van retreure, al Partit Socialista, que no hi fossin. Perquè la taula del tercer sector 
va explicar, amb tot luxe de detalls, quins són els danys que va causar l’aplicació del 
155 a tota la ciutadania, votin el que votin i pensin el que pensin. I tampoc hi eren. 
Per tant, nosaltres, la taula del diàleg, sí. Diàleg, tot. Però els ponts també es refan 
a la comissió d’investigació del 155, a venir a escoltar el que era el Govern legítim.

Una segona reflexió: aquest article 155 –que també vostè és jurista–, aplicat amb 
una barra lliure, usurpant les funcions. Però jo també volia posar en valor quelcom 
que ja ha fet algun altre diputat, que és que vostè ha exemplificat la legitimitat del 
Govern. Vostè, com ningú, acompanyat del seu equip aquests mesos, ha exemplificat 
aquest Govern legítim que nosaltres hem reivindicat des del 21 de desembre perquè 
no reconeixem, i crec que vostè no reconeix, el cessament del 21 de desembre. I, per 
tant, des d’aquí, també donar les gràcies a vostè i a tot el seu equip perquè no van 
blanquejar l’aplicació 155.

Del mes d’octubre, dels mesos posteriors, vostè ha estat molt crític sempre amb la 
manca d’independència judicial, amb aquest tràfic, aquest «potineig» dels poders de 
l’Estat. Amb les declaracions del ministre Rafael Catalá, que el que feien era l’avant-
sala del que feia el poder judicial. Fins i tot, la sentència, les penes, les vam conèixer 
abans pels mitjans de comunicació. Però quin estat de dret és! Vostè és a la presó es-
coltant els anys de presó a través dels mitjans de comunicació. Això interpel·la a tot-
hom, és de radicalitat democràtica, de sistema judicial i d’un país de progrés.

A més a més, aquí també ha sortit: el senyor Catalá va tenir un paper clau, però 
la senyora Soraya Sáenz de Santamaría també, en l’aplicació del 155. I avui es deia 
que molts d’aquests ja no hi són, però sí que hi són, perquè hi ha portes giratòries. 
La senyora Soraya Sáenz de Santamaría està al Consell d’Estat, i al Consell d’Estat 
ella mateixa va formar part i va participar en l’informe del Consell d’Estat que el 
que va fer és justificar que aquests membres que van formar part del 155 i van apli-
car el 155 no vinguessin en aquesta comissió. Per tant, la citem, a la vicepresidenta 
Soraya de Santamaría, a la comissió del 155, forma part del Consell d’Estat, i emet 
un informe en el qual diuen, oh, que és legal no venir la comissió parlamentària del 
155. Si tants arguments legals tenien per aplicar el 155 i tot es va fer perfectament, 
ajustat a dret, haver vingut a la comissió d’investigació i donar explicacions.

A més a més, també el president Pedro Sánchez ha estat citat i no l’hem pogut 
escoltar, i ens hagués agradat escoltar-lo i tenir aquest debat per respecte a les ins-
titucions de la Generalitat. Vostè ha explicat molt bé les afectacions a la conselleria 
d’Empresa i Coneixement i les afectacions a Territori. Jo puc dir com rectors de les 
universitats havien d’emetre certificats, de compravenda de potassa dels grups de re-
cerca, que no estaven subjectes a referèndum. O sigui, una burocràcia..., un rector 
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haver de signar certificats per a la compra de potassa per part dels grups de recerca. 
Vam arribar a aquest detall de l’aplicació del 155.

També li volia dir: el ministre Catalá deia que el 155 no s’aturaria encara que es 
convoquessin eleccions anticipades. Quin és el seu capteniment envers la voluntat 
del diàleg d’aquells dies? El requeriment del president Puigdemont que van enviar 
com a govern, vostès com a govern, hi havia més de set vegades la paraula «diàleg», 
i apareixia en els moments de més dificultat de la història d’aquest país. Es parlava 
de diàleg, de portes obertes, i quin va ser el posicionament? 

Vostè, a més a més, aquí ha representat com ningú que vostè és independentista 
perquè els catalans i catalanes visquin millor. Vostè és independentista perquè vol 
aplicar unes polítiques de progrés en aquest país. I vostè, a més a més, com a conseller 
va estressar el sistema autonòmic. Quan ara feien referència a les beques d’universi-
tats, no estan traspassades. Hi ha una sentència del Tribunal Constitucional. L’energia 
solar: sí, podem fer el que vulguem. Hi ha tota una jurisprudència de l’energia solar 
del Tribunal Constitucional. I+D: podem posar més diners, però resulta que el percen-
tatge d’universitats, de la recerca, amb el seu impacte, no va acompanyat pel nombre 
d’inversió que hauria de venir per part de l’Estat espanyol.

Més. Com vam estressar amb aquesta voluntat d’incidir. No només vam incidir 
en la voluntat d’aprovar un referèndum. La llei..., vostè feia referència a la Llei d’or-
denació del litoral. Quines competències tindríem si fóssim un estat i poguéssim te-
nir la Llei de sòl, les competències més bàsiques del sòl. Vostès van legislar, vostè 
va legislar perquè creia que això era una política de progrés que ens feia avançar cap 
a la independència. La Llei de ports, que ja la tenim aprovada. La de canvi climàtic. 

A més a més, aquestes costures en l’àmbit de territori i sostenibilitat, que es van 
bloquejar 250 milions, d’acord?, de Transports Metropolitans, de Ferrocarrils de Ca-
talunya, de l’Agència d’Habitatge, de l’ICF..., 384 milions més, és a dir, tot un con-
glomerat de polítiques que es van suspendre. Vostè també ho ha dit: «Ens va mancar 
representació institucional.» A les reunions del Mobile no hi va poder anar ningú del 
Patronat. Quina afectació té a l’economia? Quines lliçons s’han dut a terme? Perquè 
no es va aplicar el 155 amb neutralitat institucional. Es va causar dany a les políti-
ques del Govern, a tots els catalans i catalanes, fossin independentistes o no ho fossin. 

Finalment, també ha sortit el decret de fugida d’empreses. És l’anomenat decret 
De Guindos, però nosaltres aquí volem conèixer si és el decret Fainé, i per això tam-
bé hem demanat la compareixença del senyor Fainé a la comissió d’investigació del 
155, perquè volem conèixer quines són les pressions que es van causar aquell dia.

I, finalment, quan vostè parla del Tribunal Constitucional, del 155, i m’ha sem-
blat entendre, conseller Rull, que encara el nota present, aquest 155... Quan tenim 
un Tribunal Constitucional que es va modificar el 2015, la Llei orgànica del Tribu-
nal Constitucional, i el que va fer va ser incloure les mesures d’execució de sentèn-
cies que són inaudites a les normatives –ja acabo, president– dels diferents tribunals 
constitucionals. Això emmordassa el Parlament. Vostè és un bon parlamentari, qui-
nes conseqüències en deriva? 

I, finalment, quan parlem d’autocrítica, sí, tota, però és que la resposta de l’Estat 
sempre ha estat «no, no, no» i, davant de «no», no es pot parar un anhel del poble de 
Catalunya que el que pretén és votar. 

I, finalment, vostè va fer una reflexió final davant del Tribunal Suprem i estic 
segura que és la convicció més profunda durant els mesos de la presó i vostè també 
ho ha estat per a nosaltres, i també en el meu cas. Diu: «Els meus fills podran viure 
en un país millor, en una república catalana on ningú serà empresonat per les seves 
idees.» 

Moltes gràcies, conseller Rull.

El president

Gràcies, diputada Geis. Conseller.
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Josep Rull i Andreu 

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, agrair-los les seves 
intervencions, sobretot, el to, al grup dels comuns –jo soc dels antics i en dèiem Ca-
talunya..., encara tinc la terminologia antiga i tinc por d’equivocar-me, diguem-ne–, 
al Grup d’En Comú Podem, a la CUP, a Esquerra Republicana, a Junts per Cata-
lunya. Ens hagués agradat poder haver fet aquest mateix debat, tranquil, asserenat 
amb la resta de grups parlamentaris. 

Al senyor Ferro li vull agrair molt les seves primeres paraules de la seva inter-
venció. Aquest és l’espai on podem construir coses importants com les que hem 
construït, i junts hem estat capaços de fer coses extraordinàries amb consensos am-
plíssims, des del diàleg. Abans he parlat de la Llei del canvi climàtic. La Llei del 
canvi climàtic s’aprova aquí en aquest Parlament amb pràcticament el 90 per cent 
de vots a favor. Si amb aquelles qüestions que són estratègiques, nosaltres –i en ple 
procés independentista– vam ser capaços, d’aquelles eines valuoses per al progrés 
de tot, de tots, d’asseure’ns i poder-les desbloquejar, aquesta és la via adequada. 

Quan tu estàs convençut de les teves conviccions –insisteixo en aquest argument– 
no tens cap problema amb confrontar-les democràticament amb aquell que tens al 
davant i aconseguir teixir aquests acords i aquests consensos, i això és el que nosal-
tres volem. Per tant, sempre que hi hagi diàleg, nosaltres estarem al costat; estarem 
asseguts a totes les taules de diàleg, com sempre ho hem fet. En els moments més 
complicats, hi érem i parlàvem amb governs de tots colors, de tota mena. Esperem 
que s’obri un escenari en què aquest diàleg es pugui canalitzar amb més consistència. 

Els demano disculpes si la meva intervenció inicial ha tingut un to cofoi. El cofois-
me sovint és neutralitzador de les energies positives. Res més lluny de la meva voluntat. 
Si s’ha desprès un to excessivament cofoi els en demano excuses. El que hi havia és un 
orgull legítim respecte a allò que hem estat capaços, hi insisteixo, de fer tots. Fixin-se 
que, dels elements que he posat sobre la taula, molts d’ells provenien del Parlament ma-
teix i, per tant, no eren fruit d’un govern, sinó fruit de la sobirania d’aquest Parlament. 
La majoria de lleis a què he fet referència eren lleis o tramitades o aprovades o a punt 
de ser aprovades amb consensos que anaven més enllà del Govern mateix de Junts pel 
Sí –del Partit Demòcrata i Esquerra Republicana– aleshores, o ara de Junts per Catalu-
nya i Esquerra Republicana. Per tant, ho he volgut plantejar en aquests termes. 

D’autocrítica, evidentment, n’hem de fer molta. En les diverses compareixences 
que fèiem, jo com a conseller en aquell moment, havíem tingut la possibilitat d’en-
trar a fons i d’assenyalar quines eren les nostres mancances com a acció de govern i 
poder-les corregir gràcies als impulsos positius que teníem, que venien de la matei-
xa oposició. Així és com es milloren les coses i es milloren les iniciatives. Recordo 
que la mateixa nit que es va aprovar la llei del referèndum, immediatament després 
vam convalidar un decret llei de regulació del sector de les VTCs i, per tant, vam 
posar el primer element i va tenir un consens important. El seu grup parlamentari 
aleshores hi va donar suport, i el grup del Partit dels Socialistes de Catalunya també; 
buscàvem aquests mecanismes i aquests elements de consens. 

Ho tornaríem a fer? Em sembla que el conseller Forn ho ha respost de manera su-
blim. Sí, però en molts aspectes millor. N’hem après. I, per tant, hem de ser capaços 
d’aprendre’n, d’aquesta cartografia. Calia arribar fins al mur? Sí. I saber què hi havia 
darrere el mur? Sí. I ara sabem quins són els camins plausibles i quins altres són in-
via bles. Per tant, ara tenim nova informació que hem de ser capaços de posar en valor.

Alguns elements? Les urnes de l’U d’Octubre van ser un exercici, un mandat 
democràtic potent, però hi va haver massa catalans que no se les van sentir  pròpies. 
Massa catalans que no se les van sentir pròpies. Hi va haver, em sembla que són 
170.000 catalans que van anar a les urnes a votar que no a la independència, i això 
va donar una legitimitat important. Hem de ser capaços de reforçar aquests elements 
de legitimitat democràtica. Però, evidentment, el context no era un text tranquil; era 
un context, diguem-ne, amarat de por, en molts aspectes, i l’U d’Octubre es va utilit-
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zar una violència brutal explícita. És molt difícil que aquest instrument democràtic 
pugui obtenir aquest nivell de reconeixement quan hi ha el nivell de violència des-
bocada que es va plantejar aleshores.

Hi ha mecanismes? Molts. Els vam explorar de tota mena, de tot tipus. Dins el 
marc juridicopolític intern espanyol hi ha molts mecanismes per posar les urnes. Quan 
Rajoy deia «no puedo ni quiero», de poder, si hi ha voluntat política, es pot. El proble-
ma és que, evidentment, no hi havia aquesta voluntat.

Ho tornaríem a fer millor perquè n’hem après. N’hem après, de moltes coses, 
però, evidentment, si ho haguéssim fet millor no estaríem a la presó. Em sembla que 
el conseller Forn ha respost amb aquests termes, i jo també m’hi incorporo.

El 155 bàsicament va ser una maquinària d’agitació i propaganda per part de l’Es-
tat en molts aspectes i es van escampar falsedats sense que nosaltres ens poguéssim 
defensar d’aquestes falsedats: sobre l’economia, sobre la fugida d’empreses, sobre la 
caiguda del turisme, sobre la convivència mateix a Catalunya. Va ser un gran ins-
trument d’agitació i propaganda en molts aspectes. I, tanmateix, no van aconseguir 
aquest propòsit. Les dades que he donat de centres productius que es van mantenir 
íntegrament a Catalunya em sembla que és l’exemple més clar i més evident que no 
se’n van sortir. 

Hi va haver pressions? Sí. Hi va haver pressions perquè empreses catalanes dei-
xessin de tenir la seva seu a Catalunya i la traslladessin a d’altres territoris, fins a 
l’extrem que en aquestes pressions es donava un termini. I tenim testimonis acredi-
tats –que, evidentment, per un sentit bàsic de prudència malauradament no podem 
compartir– que se’ls donava una setmana per poder canviar la seva seu social. Això 
és una autèntica vergonya. Què pretenien? Generar un ambient de desassossec, de 
neguit, de por a la societat catalana? I, tanmateix, no se’n van sortir. Però aquestes 
pressions hi eren i eren des de poders públics de l’Estat, en el sentit més ampli del 
terme –més ampli del terme.

El senyor Riera feia tot un seguit de reflexions. Seria interessant de confrontar 
models. Tenim un model..., el Govern del qual jo era conseller té un model de so-
cietat diferent al que vostè defensa, evidentment. Nosaltres necessitem la màxima 
capacitat de regulació, això és evident. Però nosaltres no estem per controlar, sinó 
per generar oportunitats. I, malgrat tot, fixi’s que el balanç que deia del manteni-
ment de les exportacions, o l’increment de les exportacions, de la capacitat de retenir 
teixit productiu i teixit industrial en el territori mateix demostra que en l’economia 
productiva no basada en molts aspectes, diguem-ne, en l’economia financera, sinó 
en l’economia efectivament productiva, vam ser capaços de, malgrat tot, retenir un 
nivell molt important d’activitat econòmica, de teixit productiu.

Feia referència a la societat civil. Quan a nosaltres el fiscal ens preguntava allò: 
«Qui va organitzar l’U d’Octubre?», quan nosaltres els explicàvem que era la socie-
tat mateix, que era la societat civil que en cadascun dels centres de votació hi havia 
els esplais, hi havia els geganters, hi havia els bastoners, hi havia les entitats cultu-
rals de tota mena, hi havia casals d’avis... Aquesta és la força extraordinària que va 
tenir l’U d’Octubre. Aquesta és la força de la societat civil que va permetre, en molt 
bona mesura, que hi hagués aquest U d’Octubre. No és una concepció vertical de 
la societat, sinó una concepció d’una societat civil altament compromesa en molts 
aspectes i difícilment atacable. I per això es va poder fer l’U d’Octubre, perquè és 
molt difícil emmordassar aquesta força extraordinària que té el teixit d’entitats, d’or-
ganitzacions, del nostre país.

A la senyora Espigares també agrair-li molt el to de la seva intervenció. Vostè ha 
parlat del tema dels servidors públics, dels alts càrrecs. Miri, abans els deia que nosal-
tres..., jo mateix tenia la possibilitat de despatxar amb el secretari general del depar-
tament pràcticament cada setmana, i amb el que després seria conseller de Territori i 
Sostenibilitat amb la mateixa freqüència. No només fèiem un mur de contenció, sinó 
que també determinàvem quins aspectes de gestió ordinària que interpel·laven, que 
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afectaven tercers, era bo de negociar i desbloquejar. Parlem d’ajuts a ajuntaments, a 
empreses, a organitzacions, determinat plantejament urbanístic... Amb això també ens 
arremangàvem i identificàvem quins eren uns elements de gestió ordinària que no po-
dien quedar bloquejats. I els nostres alts càrrecs havien d’asseure’s i en molts aspectes 
desbloquejar aquelles situacions, que no era una situació còmoda. Ho havien de fer 
amb aquells que tenien el Govern legítim empresonat. I, tanmateix, es va fer perquè 
nosaltres, més enllà de les nostres conviccions, enteníem que la prioritat –com sem-
pre hem entès– són les persones, són els ciutadans, és la gent. I si en les nostres mans 
estava perjudicar el mínim possible els ciutadans, ho fèiem, a diferència del que ens 
vam trobar al davant.

Li agraeixo aquesta referència al doble raser. A la presó tenim una activitat cultu-
ral molt intensa, i ens va venir a veure Òscar Camps i va donar testimoni del que està 
fent Open Arms, i és exactament el que vostè diu. I van ser impactants els  vídeos 
que va exhibir i que va voler compartir amb nosaltres, amb els presos. Els presos de 
tota mena. I és exactament això: aquells que impedeixen que els «barcos» puguin 
amarrar o sortir dels ports per salvar vides són perseguits. Aquells que, en el nostre 
cas, diguem-ne, impedim que amarri un vaixell per agredir la gent som perseguits 
i som condemnats penalment. Els governs que impedeixen l’entrada de vaixells o la 
sortida de vaixells per salvar vides es mouen en la impunitat més absoluta. I això és 
una vergonya que ens hauria de fer reflexionar a tots.

I acabo, molt ràpidament, i disculpin que sigui tan breu, però al principi m’he 
allargat més del compte. Potser la diputada Geis, que ha incorporat molts elements 
de reflexió que..., n’hi ha un que no vull deixar passar de llarg, que és la referència 
que vostè ha fet a la presidenta Batet.

Jo vaig ser diputat a Corts Generals de l’Estat, com Oriol Junqueras, com Jordi 
Turull, com Jordi Sànchez. Saben quin és un dels moments més vergonyosos que 
vam viure, i que avui en aquest Parlament no s’ha viscut perquè hi ha una cultu-
ra democràtica radicalment diferent? Quan es va acabar la sessió de constitució de 
la Mesa hi va haver aquell tràmit de jurament o promesa de la Constitució, en el 
qual, doncs, no es va sentir el que dèiem, perquè n’hi havia uns quants que picaven, 
cridaven, insultaven. Quan es va acabar el Ple ens van ordenar que ens quedéssim 
dins l’hemicicle, i dins l’hemicicle hi va entrar la policia estatal per desallotjar-nos. 
S’imaginen que en l’hemicicle del Parlament de Catalunya, o del Senat francès, o 
de Westminster hi entrés la policia o l’exèrcit a desallotjar diputats electes? No sé si 
han vist com és..., se’n recorden, com és Westminster? Hi ha una línia blanca en un 
extrem, que és una línia que ningú que no sigui o diputat o un funcionari del Parla-
ment no pot traspassar, ni tan sols la reina d’Anglaterra –ni tan sols la reina d’An-
glaterra. Seria inconcebible. Ens diuen: «No, no, entrarà la policia», probablement 
armada, «a treure uns diputats electes.» Aquesta va ser la primera decisió que va 
prendre Meritxell Batet com a presidenta del Congrés dels Diputats. Però més enllà, 
suspenent-nos –suspenent-nos–, aplicant-nos el 384 bis de la llei d’enjudiciament..., 
és a dir, es van vulnerar totes les normes.

Per què Marchena no ens va suspendre directament com li corresponia? Perquè 
sabia perfectament que no ens condemnaria per rebel·lió. I li passa la responsabilitat 
a la Mesa del Congrés dels Diputats. I li passa la responsabilitat a la presidenta Batet. 
I la presidenta Batet ens suspèn com a diputats electes al Congrés dels Diputats, i el 
president Cruz, em sembla, en el Senat, amb Raül Romeva. És al·lucinant. Hi ha algú... 
Nosaltres farem tota l’autocrítica que faci falta. Davant de la resolució del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea, que interpel·la directament el Congrés dels Diputats 
i el Senat amb aquella decisió arbitrària, hi ha algú que hagi demanat alguna mena 
d’excusa? La Mesa de l’actual Congrés dels Diputats s’ha assegut a dir: «Restablirem 
aquell error greu» –jo crec que plenament conscient i premeditat? La unitat d’Espanya 
val trepitjar drets i llibertats? Val tot, en el poder executiu, en el poder legislatiu i en 
el poder judicial? Realment val tot?
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Saben com vam saber que uns quants sortiríem de la presó, la primera vegada 
que hi vam ser empresonats? M’ho recordava l’altre dia el conseller Turull. Com-
pareixem davant del jutge Llarena i ens diuen que el dilluns o el dimarts –ara no 
ho recordo, em sembla que era el dia 4– es faria pública la resolució de les mesures 
cautelars. Estàvem en el mòdul d’Estremera mirant la televisió –La Sexta, concreta-
ment. García Ferreras surt i diu: «Tenemos una persona, un redactor destacado, ante 
la sede del Partido Popular, que parece que tiene noticias.» I el redactor destacat a la 
seu del Partit Popular diu: «Según fuentes del Partido Popular, cuatro se quedan en 
la cárcel y seis salen.» Nosaltres vam saber que quatre romandrien a la presó –Jordi 
Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn– no perquè ens ho digués 
el jutge, no perquè ens ho digués l’agent judicial, no perquè ho comuniquessin als 
nostres procuradors, sinó perquè un redactor d’una televisió desplaçat davant de la 
seu del Partit Popular diu que quatre es queden i que sis surten. Perdonin! Això, hi 
insisteixo..., el problema no som nosaltres. Això pot passar a qualsevol, aquest és 
l’element de base que hi ha al darrere.

La injustícia que nosaltres hem patit no s’atura aquí. I el problema és que, davant 
de la retallada de drets i llibertats per defensar la unitat d’Espanya, sembla que hi ha 
un cert silenci. «–No, no, miri, sap què? D’ara endavant els retallarem una mica la lli-
bertat d’expressió, però és per la unitat d’Espanya. –Ah, està molt bé. –Ara retallarem 
el dret a representar i ser representat» –senyora Batet, Mesa del Congrés dels Dipu-
tats–, «els retallarem aquest dret, eh? –Miri, no pas..., doncs mira, ho accepto, per la 
unitat d’Espanya.» Doncs escolti, no.

Vostè feia referència al que vaig dir en el judici, li agraeixo el to emotiu, però fem 
política i faig política per això, perquè vull que els meus fills, els nostres fills, es fa-
cin grans en un país on, per haver defensat pacíficament i democràticament les teves 
conviccions, no vagis a la presó. Per això faig política, per això fem política.

Moltíssimes gràcies. 
(Aplaudiments forts i perllongats.)

El president

Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, conseller, per la seva compareixença, per la 
seva aportació. Deixi’m dir que ha estat un plaer gaudir, doncs, de la seva capacitat 
pedagògica, d’explicar d’una manera apassionada també aspectes que són comple-
xos moltes vegades d’explicar i, en canvi, vostè té un do, diguem-ne, per explicar-los 
d’una manera molt didàctica, molt pedagògica, molt entenedora i, per tant, ha estat 
un plaer gaudir de la seva compareixença. A la vegada també vull posar en relleu 
la seva integritat ètica pel que ha fet referència al contingut, doncs, de la seva com-
pareixença.

Ha estat un plaer, de debò, i ben segur, doncs, que ens seran força útils també les 
aportacions de què ha fet menció respecte a tots els elements referents al 155 en el 
període tan dur i tan difícil que en aquells moments ens va tocar viure.

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts de set del vespre i vuit minuts i es reprèn a tres quarts 

de set i cinc minuts.

El president

Bona tarda. Vicepresident, conseller... 

Compareixença de Dolors Bassa i Coll, exconsellera de Treball, Afers 
Socials i Famílies, en qualitat de testimoni

365-00019/12

Iniciem la darrera compareixença del dia d’avui, amb la consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies, la senyora Dolors Bassa. Molt content de tenir-vos aquí en 
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seu parlamentària; és casa vostra, ja la coneixeu. L’acompanya el conseller, el senyor 
Chakir. (Veus de fons.) Comencem? Consellera, benvinguda. 

Heu seguit, suposo, una mica el desenvolupament de la jornada d’avui, per tant, 
doncs, vostè té la paraula, en primer lloc, per informar de quin és el seu coneixement, 
el seu testimoni del que va suposar l’aplicació del 155 en el període de les amenaces, 
primer, i després de l’execució que van patir en pell pròpia, i que les conseqüències 
encara les pateixen. 

El seu testimoni ens és important de conèixer per als treballs d’aquesta comissió 
d’investigació. I, per tant, vostè, en primer lloc, té la paraula per posar en relleu el 
seu testimoni; després els grups parlamentaris faran les preguntes que considerin 
oportunes i vostè, doncs, les podrà contestar. Per tant, sense més, la paraula és seva.

Dolors Bassa i Coll (exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies)

Moltes gràcies. Bona tarda, president, consellers, conselleres, diputats, diputades. 
Primer de tot, vull donar les gràcies a la comissió d’investigació per haver-nos con-
vidat, donar-nos aquesta oportunitat d’excepcionalitat per poder-nos explicar després 
de tant de temps d’un silencia forçat. Com podeu imaginar, no és fàcil estar aquí. Els 
consellers que m’han precedit, els cinc consellers que m’han precedit, en un moment 
donat deien «estic content d’estar aquí». Jo volia dir que per a tots nosaltres no és 
fàcil, després de set-cents dies de presó. Els sentiments, evidentment, estan contra-
posats; per una banda, neguit, impacte emocional i psicològic, pels records, molts 
records de l’anterior legislatura, però també el plaer de poder compartir la nostra veu 
amb la vostra en intervenir aquí al Parlament de Catalunya, la seu de la sobirania 
nacional, de la sobirania de la ciutadania de Catalunya.

He vist aquesta estona que he estat aquí moltes cares conegudes, ara també les 
veig. M’he pogut trobar amb gent que diria que són grans companys i companyes, 
tot i que avui puc dir clarament que trobo a faltar persones, trobo a faltar la presi-
denta Carme Forcadell i totes les persones exiliades que no poden ser aquí. Per tant, 
des d’aquí una abraçada molt forta a totes elles.

Volia començar per recordar, també, el trist episodi avui d’una dona morta, assas-
sinada per violència masclista. Amb la d’avui ja en són quatre al nostre país només 
en quatre setmanes. I també vull tenir un record per a les quatres persones mortes 
per l’efecte del temporal Gloria i les seves famílies, així com els estralls que s’han 
provocat a més de cinc-centes localitats de Catalunya. Especialment, un record per a 
la gent del delta de l’Ebre i del baix Ter, localitats com Verges o Torroella de Mont-
grí i l’Estartit –on residiria i, acabada aquesta compareixença, aniria a dormir allà. 
Doncs vull tenir un record per a ells, perquè en lloc d’estar allà hauré de tornar a la 
presó. 

Bé, però hem vingut aquí a parlar del 155. Un 155 que, com han dit els cinc conse-
llers que m’han precedit, va ser un error. Va ser un error, sobretot, perquè no va tenir 
la importància que pretenien que tingués, no va escapçar els que estàvem al davant 
i, sobretot, no va escapçar les conviccions de la gent del nostre país. És veritat que 
va tenir la destitució i l’empresonament del Govern de Catalunya, la dissolució del 
Parlament democràtic. Va tenir un efecte limitador en la política i la gestió de la go-
vernança. Volien usurpar les institucions, però el que podem dir és que va tenir mol-
tes conseqüències en el dia a dia. Però no varen aconseguir res del que es pretenia.

En la passada legislatura teníem molt clar i sempre ben present quines eren les 
nostres prioritats. Com a govern, teníem l’objectiu de treballar acuradament per al 
present, però sempre amb la mirada al futur. De fet, jo em feia tips de dir que tre-
ballàvem per al mentrestant i treballàvem per a l’endemà. I això feia, també, que les 
persones que preparaven, planificaven i gestionaven les polítiques, tant a nivell tèc-
nic com a nivell polític, ho fessin amb il·lusió, encomanant entusiasme i aconseguint 
afrontar grans reptes. Reptes que eren, sobretot, posar el benestar de les persones 
més vulnerables al centre de l’atenció de tot el Govern. Les prioritzàvem i vam in-
cidir en la cohesió social, pensant especialment en la igualtat efectiva amb la idea, 
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sempre, des del departament, que la millor política social era i és un treball digne. 
I aconseguir, sobretot, que tothom en el país tingués les mateixes oportunitats. 

Fins i tot, per primera vegada –que des de feia temps no existia– vam incorpo-
rar la visió de gènere en el treball. La participació d’aquesta direcció feia que els 
plans d’igualtat milloressin en les empreses, que hi hagués consells, arreu del país, 
de treball i consells socials. Avançàvem en la concertació social, en les polítiques 
d’ocupació, en la concertació empresarial i sindical, tant des del mateix departament 
que represento com en el Departament d’Empresa i Universitats. Vam avançar en la 
competitivitat de les petites i mitjanes empreses i, sobretot, teníem clar que havíem 
de donar recolzament i suport als treballadors autònoms.

Tot això, apostant per una estratègia de país per millorar cada política del present, 
però sempre amb aquella mirada de futur. De fet, vam aconseguir, no sé si petites o 
grans passes, però amb l’aprovació, per unanimitat, en aquest Parlament –que de ve-
gades, quan hi penso, em pregunto si seria possible ara– de la renda garantida de ciu-
tadania, de tots els grups parlamentaris, donar i posar en marxa des del departament 
aquesta renda, i també un impuls a l’Agència de Protecció Social. 

Això només va ser possible per un acord en què per primera vegada teníem el 
treball i les polítiques socials juntes, i teníem empresa i innovació, per l’altre costat. 
També junts, però treballant molt de la mà i coordinadament, sempre. Per tant, situà-
vem en el centre la idea que abans he comentat: la millor política social en el nostre 
país i en qualsevol lloc del món és sempre un treball digne. 

Vam crear, després d’anys de no haver-n’hi, gairebé quatre mil places de resi-
dència per a gent gran de finançament públic, però, sobretot, basades en repartiment 
territorial. Vàrem incorporar més de vint mil beneficiaris nous a les prestacions de 
dependència en tan sols un any i mig. I vam posar en marxa el primer pla d’acollida 
de 4.500 persones refugiades tot i la inacció de l’Estat espanyol i de les polítiques de 
molta part d’Europa. 

Així podria anar desgranant part de la feina que vam fer. I ho dic sincerament: 
penso que com a govern vam fer molt bona feina. Aquesta feina es va veure aturada 
amb el 155. Ho han dit els consellers abans. Nosaltres mantenim l’enteresa i la for-
talesa, i el 155 només va servir per aturar polítiques socials, polítiques econòmiques 
i intentar escapçar les nostres institucions. 

Per començar, i sense entrar en la legalitat o no de l’aplicació d’aquest article, en el 
cas del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies hi van haver afecta cions al 
desplegament de la renda garantida, aquesta novetat i aquesta innovació que ha víem 
aconseguit, com deia abans, amb unanimitat del Parlament. Les presta cions mensuals 
sí que és veritat que es van anar cobrant, però no amb la celeritat que  havíem previst. 
Generalment, amb endarreriments de més de dos mesos. I, a més, no es va desplegar 
la llei amb tota la seva potencialitat. Crec que encara fins ara la gent de la iniciativa 
legislativa parlamentària parlaven i es queixaven públicament del desgavell que havia 
representat aquest 155. 

Es va endarrerir la posada en marxa de noves places per a joves migrants sen-
se referents familiars. La DGAIA, en el seu moment, ja va explicar que en aquest 
impàs els joves van haver de dormir setmanes en llocs i condicions inacceptables, 
des de despatxos del mateix departament fins a locals al costat de comissaries. Hi 
havia la dificultat de com es signaven cada una de les contractacions, i amb el Go-
vern i el finançament, i de la manera que s’estava revisant, es feia molt més farra-
gós. Es va aturar el Pla de millora de residències de la gent gran, un ambiciós pla 
que volia revertir la congelació d’anys anteriors. Es va aturar la millora de consells, 
consells de participació com el de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i inter-
sexuals. Per tant, representava una passa endarrere en tot el que eren les polítiques  
d’igualtat. 

Si segueixo amb afectacions socials, també puc dir que es va retardar l’aprovació 
de plans integrals, com el Pla del poble gitano, ajornament d’ajudes i subvencions 



DSPC-C 419
28 de gener de 2020

Sessió 18 de la CIACE 103 

d’acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat o trastorns de 
salut mental. En plena emergència habitacional, després de fer un pacte amb el De-
partament de Governació, també es va impedir aquella aprovació que havíem acon-
seguit de 140 milions d’euros d’ajuts a la promoció de l’habitatge social. En plena 
crisi migratòria, el Programa català de refugi va sofrir diversos endarreriments en 
la seva posada en marxa i les subvencions per a programes per la igualtat i la no dis-
criminació per raó de gènere i d’origen també es varen veure ajornades. 

El suport a les famílies, a totes les famílies del nostre país, es va veure malmès, 
ja que l’Observatori Català de la Família i la Comissió Interdepartamental –de tot 
el Govern– de Suport a les Famílies no es van poder convocar; no hi havia ningú al 
davant que pogués assistir als actes com a representant públic, i es va haver d’ajornar 
quelcom que havíem treballat i que crèiem innovador: el decret que havia de regu-
lar els serveis de criança a la llar per a la petita infància, que just fa un mes o fa una 
setmana, crec, conseller, inicieu el tràmit de l’ordre per aplicar aquest proper estiu. 
Per tant, molt d’endarreriment en temes que en l’anterior Govern teníem assumits que 
avançàvem. 

Tan evident i perjudicial va ser l’aplicació del 155 que fins i tot els sindicats tam-
bé ho van denunciar. Recordo, i ho vull remarcar com a sindicalista que sempre 
m’he sentit, que en aquells moments gens fàcils per a ells, tant les centrals grans, 
com Comissions Obreres, UGT, així com la IAC, la Intersindical o la CGT, van 
alertar que el 155 causava problemes de gestió i retard en totes les tramitacions del 
Departament de Treball. 

I és entrant en aquestes tramitacions que podria desgranar, i ho faré molt sen-
zillament: es van produir endarreriments en la tramitació de contractes, concreta-
ment, pràcticament quatre-cents; endarreriments en les pròrrogues de contractes ja 
signats, gairebé sis-cents; dels convenis de prestació de serveis, cosa que volia dir 
bloqueig d’import disponible tant per a equipaments de serveis socials, d’acció cívi-
ca i comunitària, com per a residències d’atenció a la infància, residències de gent 
gran, que en molts casos es van trobar sense líquid. 

Vull dir que, durant aquest temps, molts m’enviaven cartes a la presó explicant-me 
quins eren els problemes que tenien. El retard de pagaments a entitats socials del ter-
cer sector també va implicar una tensió de la tresoreria difícil per a moltíssimes en-
titats. De fet, representava més de cinc-centes entitats del nostre país, que, segons 
elles mateixes calculaven, anava a 900.000 persones. Aquests endarreriments de pa-
gament van ascendir a més de 300 milions d’euros, i el pressupost afectat del 2018 
va ser, atenció, de més de 800 milions d’euros. 

Es van produir endarreriments, però també varen haver d’ajornar-se les convoca-
tòries i retardar els pagaments de les convocatòries del Govern per valor de pràctica-
ment 175 milions d’euros. Per tant, la intervenció financera de l’Estat no va afectar el 
que volien –escapçar els que estàvem al capdavant–, va afectar principalment enti-
tats, institucions i organismes receptors de transferències de crèdit del pressupost de 
la Generalitat i, evidentment, moltes de socials, fins al punt que a mitjan..., quan es 
va aplicar el 155, estàvem signant els contractes programes 2017-2019 amb els ajun-
taments i els ens supramunicipals, ajuntaments de més de vint mil persones que els 
hi servia per tenir diners per a tota la part de serveis socials. Doncs en varen quedar 
vuitanta-vuit sense signar, que representaven 16 milions d’euros que no podien anar 
als ens municipals i que no es varen poder signar, la majoria, fins a la signatura del 
nou conseller del departament. 

En aquest Parlament es varen aturar deu projectes de decrets de l’àmbit dels 
afers socials, nou de l’àmbit del treball i quatre que eren projectes d’ordre. Per tant, 
l’article 155 va perjudicar tota la ciutadania catalana, fos del color que fos, fos inde-
pendentista o fos unionista, afectant el desplegament i la garantia de molts serveis i 
prestacions socials, la qual cosa jo crec clarament que representa una irresponsabi-
litat per a qualsevol de les persones que estiguessin al capdavant d’un govern com 
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el Govern de l’Estat espanyol, que va posar en risc la cohesió social del nostre país 
i la igualtat d’oportunitat de tots els catalans i catalanes. 

Aquest Govern, el de Rajoy, al costat de qui va donar suport al 155, tant Partit 
Socialista com Ciutadans –que ens sap greu que avui no hi siguin, i ho dic clara-
ment, perquè una de les coses que jo venia a la comissió era perquè quan al nostre 
Govern se’ns acusava de que fèiem temes per la independència, també els volia ex-
plicar tots aquests problemes i aquestes dificultats que vàrem tenir signant ells el 
155–, va arriscar el benestar de la ciutadania per un rèdit electoral. Per tant, per mi 
això és imperdonable. I el mateix que aquestes formacions, que varen fer seguidis-
me, s’haurien de pensar elles mateixes el perquè varen signar un 155.

Per tant, imperdonable que representants catalans dels partits del 155 celebressin 
no solament el cessament del Govern i el Parlament, sinó que poguessin celebrar en 
algun moment afectar institucions, afectar sobirania dels catalans i afectar directa-
ment benestar de la ciutadania del país.

Cap polític que representi els catalans i les catalanes s’hauria d’alegrar del pati-
ment de les seves entitats, i tampoc del patiment personal de molts d’ells. En poc més 
de mig any el bloc del 155 va intentar esfondrar els pilars no del nostre Govern, sinó 
del nostre país. Com deia abans, acusant-nos d’independentistes, sí, però també vam 
ser, i ho acabo d’explicar explicant els efectes socials, un govern bolcat en la justícia 
social i en el benestar col·lectiu. I ho vam demostrar en el fet que encara aneu man-
tenint del pressupost, on tres de cada quatre euros s’invertien en polítiques socials.

Però no va quedar aquí. També cal parlar de l’aplicació del 155 com va afectar 
els drets laborals. I aquí, abans d’explicar en què afectava el departament en con-
cret, voldria fer un recordatori i un esment als treballadors públics, els treballadors 
públics de tots els departaments, ja que el novembre del 2017 ja denunciaven –per 
tant, abans de que ens cessessin a nosaltres, quan ja teníem, com han explicat abans 
els consellers, el finançament estroncat, on teníem vigilància i els ulls posats en cada 
una de les pràctiques i les polítiques que portàvem a terme en els departaments– que 
el 155 suposava un atac directe i una vulneració dels seus drets laborals en un ma-
nifest. 

Però, mentrestant, el delegat de l’Estat espanyol, el senyor Millo, el mes d’abril 
del 2018, agraïa la gran lleialtat dels funcionaris en una roda de premsa. Durant molt 
temps, la majoria d’ells, i això es va descuidar de dir-ho, expressaven les seves protes-
tes amb assemblees, amb manifestacions un cop a la setmana davant de les conselle-
ries, amb jornades de reflexió i amb webs com la de servidorsCAT, on denunciaven 
totes les problemàtiques que anaven veient.

Però, sobretot, voldria fer esment dels 259 treballadors públics destituïts del seu 
càrrec, i alguns, eventuals, mai més han pogut tornar a ser restituïts. I també, cal 
dir-ho, i penso que ara és el moment de dir-ho, aquelles persones cessades que du-
rant tot el 155 no van poder tornar a entrar a l’Administració pública i van ser vetats. 
Jo crec que a aquestes persones avui era el moment de poder-los-ho dir. I agraeixo 
que m’acompanyi la meva cap de gabinet, perquè va ser una de les persones que van 
ser cessades.

En aquest sentit, també vull parlar de la intromissió de l’article 155 en la classe 
treballadora i en les condicions laborals. Per què? Perquè diferents projectes es van 
aturar, des del decret de reestructuració del SOC, el Servei d’Ocupació de Catalunya, 
o la implementació d’estratègies territorials del mateix SOC. No continuaré amb te-
mes d’empresa, perquè sé que el conseller Rull hi ha entrat abans, explicant-ho, però 
sí que volia recordar que el 18 d’octubre del 2017 vaig denunciar en una roda públi-
ca, precisament a Tarragona, que algunes empreses tenien pressió per traslladar la 
seva seu social fora de Catalunya. En aquells moments, partits que donaven suport 
després al 155 van dir que ho dèiem només per independència i que només ho dè-
iem els de Govern. Doncs bé, vosaltres que esteu en aquesta comissió, sabeu que no 
fa gaire el president del comitè de la SEAT us va explicar precisament el que jo ja 



DSPC-C 419
28 de gener de 2020

Sessió 18 de la CIACE 105 

sabia en aquells moments i ho denunciava públicament. Per tant, no era que ens ho 
inventéssim, no era que donàvem dades inventades, sinó que simplement era el que 
passava en el dia a dia.

Com sabeu, va afectar també la vaga general del 8 de novembre, i explicaré el per-
què. Coneixeu que a la sentència que m’han posat de 12 anys de condemna, que m’ha 
imposat el Tribunal Suprem, hi apareixen com un dels arguments de la sedició, entre 
altres, com per exemple que soc consellera d’Educació, que els serveis mínims que 
vaig firmar com a consellera de Treball per l’aturada del país del 3 d’octubre eren un 
dels punts de la sedició per la que em condemnen. Uns serveis mínims que, després, 
per la vaga del 8 de novembre, l’aleshores ministra de Treball del Govern espanyol, la 
senyora Fátima Báñez, i responsable del Departament de Treball, que jo abans havia 
liderat, va decretar uns serveis mínims per al 8 de novembre, per a aquella jornada 
de vaga, pràcticament similars als que jo vaig signar per al 3 d’octubre. 

Algú ha sentit a dir que el tribunal la cridés o la condemnés per sedició per haver 
signat exactament, o pràcticament igual, els mateixos serveis mínims? Doncs no. 
I jo ara podria dir: «Me n’alegro.» Doncs no. Del que me n’alegro és que no l’hagin 
cridada, perquè penso i hem pensat, la gent del Govern anterior, que el dret de vaga 
i el dret a manifestar-se són drets fonamentals en qualsevol democràcia i que el de-
cret d’uns serveis mínims no fomenta en cap cas la violència. La resta, el que ens 
diuen, és injustícia. 

Però, malgrat això, continuo amb la mateixa fermesa, pensant com a servidora pú-
blica, és la meva convicció; i no hi haurà ni tribunals, ni anys de presó, ni ningú que 
me la pugui fer canviar ni a mi, ni a cap dels meus companys de govern. Sempre em 
trobaran lluitant per totes les conquestes socials, laborals i nacionals d’aquest país. 

Per això vull posar en valor l’aturada massiva que va significar el 3 d’octubre del 
2017. Una jornada en la qual la immensa majoria del país ens vam conjurar en con-
tra de la injustícia, la repressió i la defensa dels drets i les llibertats. Una jornada on 
vam ser més que mai, milers de persones a totes les viles, pobles i ciutats catalanes. 
Un dia que em va fer sentir orgullosa de la gent d’aquest país, com tants altres dies. 
I és aquest esperit, el del 3 d’octubre, el que hem de continuar i fer créixer per seguir 
avançant. Ara més que mai, cal continuar reivindicant un treball digne per a les ge-
neracions de futur. Com totes i tots sabem, els drets no es regalen, es guanyen amb 
la nostra lluita diària, i per això no podem desistir ni un segon.

Estic presa, sí. Quan acabi aquesta comissió tornaré a la presó, però continuo 
sempre i continuaré al costat de la classe treballadora. I sempre també em trobaran 
al costat del feminisme i la igualtat. Per això, com a govern impulsàvem aquestes 
polítiques. Una igualtat sense adjectius, on puguem compartir-ho sense exclusions. 
Deia abans: un record a la dona morta avui i a les tres dones que hi han patit. Soc 
feminista i totes les que som feministes ho som per construir una societat més justa 
i més igualitària. 

I així ho vaig dir també davant el Tribunal Suprem en el meu darrer al·legat i, 
malauradament, el 155 també va afectar en aquesta part. En els mesos d’intervenció 
de la Generalitat es va paralitzar la tramitació al Parlament de la Llei d’igualtat de 
tracte i de no discriminació, es va demorar la creació del Registre públic dels plans 
d’igualtat i es va suspendre la campanya «Igualtat pels carrers i places», en col-
laboració amb la majoria de municipis del nostre país i entitats municipalistes, per 
tal de recuperar la memòria de les dones treballadores. Es va aturar la tramitació del 
Registre dels plans d’igualtat a les empreses. Que, per cert, vull donar-vos l’enhora-
bona a tots els diputats i diputades pel Pla d’igualtat del Parlament, innovador i pio-
ner, que és un seguiment de que les polítiques d’igualtat continuen al peu del canó. 
És aquest el camí a seguir, un pas cap a la igualtat efectiva entre homes i dones. 

I, per contra, per retornar als efectes del 155, vull fer també una especial menció a 
la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones que han patit violència mas-
clista, perquè l’article 155 també va perjudicar una de les xacres que més ens afecta 
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com a societat: la violència masclista. Cal que la desterrem. Cal que canviem la idea 
de que anar contra la meitat de la població significa avançar. No es pot sostenir ni 
un minut més. Amb el 155 es van endarrerir les signatures dels contractes i els con-
venis d’aquesta xarxa d’ajuda a les víctimes i es va aturar la creació de nous serveis. 

No entraré en la defensa del nou Govern. Sé que tots treballeu com a continuïtat 
d’aquest Govern que va ser destituït i, per tant, tot el que he explicat heu intentat re-
vertir-ho i avançar-ho. El trist pas del 155, així com les càrregues de l’U d’Octubre 
o els nostres empresonaments, també ens demostren la duresa i la repressió que és 
capaç d’aplicar l’Estat espanyol. 

Abans deia que trobava a faltar la gent del PSC, la gent del PP i la gent de Ciuta-
dans, perquè ara, en aquests moments, m’hauria agradat mirar-los als ulls. M’hauria 
agradat per poder-los dir que la injusta presó no ens farà recular. I m’hauria agradat 
perquè quan parlo d’aquesta paraula –«presó»– heu de saber que això no vol dir no-
més la privadesa de llibertat física, que estem privats d’iniciatives a dins la presó, 
que hi tenim les nou persones de l’anterior Govern; per què no dir-ho? I aquí no par-
lo solament per mi. L’empresonament comporta un ampli conjunt de problemàtiques 
i riscos de diferents ordres que afecten directament també la salut física, la salut 
emocional i psíquica de les persones empresonades i les seves famílies. 

Així que també, quan parlem de presó, parlem d’un patiment psicològic i emo-
cional. Deia que no ho dic només per mi. Ho dic per com he vist patir els cinc con-
sellers que han estat en aquesta comissió, els cinc consellers que, junt amb els dos 
Jordis i la Carme, tenien el patiment de no poder estar al costat dels seus fills, de no 
poder fer seguiment dels comportaments socials d’ells i de com afecta a aquests seus 
fills no tenir el pare a casa. El patiment familiar de totes les seves companyes, dels 
pares i les mares de cada un dels que som a la presó, perquè la presó dista molt de 
ser una comunitat saludable on es potenciï un enfocament salutogènic i on s’apoderi 
les persones en la gestió de la seva pròpia salut. 

Per tot això, perquè és un determinant social de primer ordre i té influència en 
la nostra salut i en la de qualsevol persona empresonada, vull recordar-vos, i trobo a 
faltar els que més haurien de recordar-ho, que ens en ressentim dia a dia. Tots hem 
patit somatitzacions i us vull parlar dels moments d’angoixa que hem passat; dels 
moments d’insomni, qualsevol dels nou que hi hem estat, i que hi continuem estant; 
de caigudes físiques. Jo em vaig trencar el peu, el dit i un tall; altres han tingut tensió 
arterial elevadíssima; d’altres, cefalees; herpes amb un mal exagerat de no poder sor-
tir de la cel·la –i parlo dels nou que estem a la presó–; odontàlgies, tots, entre altres. 

Perquè tothom ha de saber que en molts casos el medi penitenciari actua també 
com un agent de patologia sobre les nostres persones. I volia incidir en aquest fet per-
què fa molt mal quan sentim de quina manera es banalitza la paraula «presó». Dit això 
–que parlo en nom meu, però parlo de tots aquests companys meus–, els cinc que han 
passat abans aquí estem forts, és veritat. Estem forts perquè tenim les conviccions cla-
res, però també sapigueu que tot això que us acabo de dir ens afecta dia a dia.

Socialment, vivim un temps que és desconcertant, no ho negaré. No es pot negar 
de cap de les maneres. Però estic convençuda que com a col·lectiu ens en sortirem. Si 
abans deia que hem de seguir amb l’esperit del 3 d’octubre, el dia que ens vam con-
jurar tots i totes per avançar junts, lliures i pacífics, també vull reivindicar l’U d’Oc-
tubre, com han fet els meus companys, el dia que ens vam defensar pacíficament, 
clarament, dels atacs i vam demostrar no la dignitat nostra, sinó la dignitat de totes 
aquelles persones que van anar a votar.

Ara no ens calen baralles. No ens calen batalles de «postureig». És el moment 
del diàleg, és el moment d’avançar dia a dia. I ara, més de dos anys després d’aques-
tes jornades que crec que podem definir com històriques, ens hem guanyat el dret 
a no defallir, a construir un país més just i lliure, a fer-ho diferent, sí. No cal fer el 
mateix amb els resultats i amb el que coneixem, però no defallir vol dir també con-
tinuar amb el llegat de tants homes i tantes dones que abans ens han precedit. 
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Deixeu-me, per acabar aquesta comissió, reivindicar el nom de dones que també 
ho han donat tot per aconseguir avenços. Des de dones del segle passat: la Isabel 
Vilà, sindicalista però republicana com la república que anhelem; la Natividad Yar-
za, primera alcaldessa de Catalunya, que el que abanderava era el republicanisme, el 
feminisme i el laïcisme com qualsevol de les persones que som aquí, o com la presi-
denta Carme Forcadell, una dona forta, valenta, incansable en la defensa del parla-
mentarisme, en la llibertat d’expressió, en la lluita per la independència i la igualtat 
entre homes i dones. Un altre referent, però, per sobre de tot, amb qui he compartit 
molts dies, una amiga i una companya de lluita.

No ho dubteu: és amb el roig de la justícia social, és amb el groc de la llibertat 
i amb el lila del feminisme que aconseguirem aquesta república catalana que tant 
anhelem. Només ens cal esforç i persistència col·lectiva.

Gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Moltes gràcies, consellera Bassa, pel seu testimoni, per aquesta intervenció. Ara 
és el torn dels grups parlamentaris. Hi ha alguna substitució, em sembla, per part 
del Grup de la CUP.

Natàlia Sànchez Dipp

Jo mateixa substituiré el company Carles Riera.

El president

Molt bé. Doncs, en primer lloc, té la paraula el senyor Marc Parés, en nom de 
Catalunya en Comú Podem. 

Marc Parés Franzi

Gràcies, president, i moltes gràcies, senyora Bassa, pel seu discurs, per les seves 
paraules. Paraules que commouen i que generen admiració, sens dubte. El nostre 
grup –ho hem dit en totes les compareixences, ho fem també en aquesta, que és la 
darrera d’avui–, com no podia ser d’altra manera, volem mostrar-li la nostra més sin-
cera solidaritat per la injusta situació que estan vivint vostè, la seva família, les per-
sones que estima, i també de les altres persones que han comparegut, dels Jordis, de 
la presidenta Carme Forcadell. Persones de les quals vostè s’ha recordat, com també 
d’aquelles persones que són a l’exili. I aquesta és una de les conclusions que extraiem 
també d’aquesta sessió d’avui, no? L’enorme fortalesa, però també l’enorme solidari-
tat que mostren entre vostès, més enllà de vostès, no? 

És a dir, crec que és d’admirar que vostè vingui aquí a comparèixer avui en aques-
ta situació i que el primer que faci doncs sigui recordar-se de la dona assassinada 
avui, situar sobre la taula temes socials de gran importància, parlar-nos de violència 
masclista, de feminisme, de classe treballadora... Per tant, molta admiració per totes 
les seves paraules, també per les de la resta de compareixents que han comparegut 
avui i que vostè, avui, com a darrera compareixent, també ha volgut mostrar alguns 
dels elements que tots ells ens han il·lustrat avui amb aquesta idea jo diria, no?, d’una 
enorme qualitat humana. 

És a dir, ho deia abans el meu company també, Lucas Ferro, que els haurien de 
sentir realment parlar per veure que darrere de vostès hi han persones, no?, amb una 
enorme convicció, amb fermesa, que han demostrat que són servidors públics, que 
estan plens de dignitat, que són valents i valentes i. per tant, doncs, jo crec que tot 
això els honora, els honora enormement, enormement. 

Posar en relleu també, com hem fet, doncs, l’anomalia d’aquesta sessió d’avui, 
l’anomalia democràtica enorme que vostès estiguin compareixent avui aquí com a 
preses polítiques, però també la importància, creiem, de la sessió, no?, que vostès es 
puguin explicar, que puguin utilitzar aquesta cambra, que és la cambra on s’ha de 
parlar i on els parlamentaris hauríem de tenir inviolabilitat per les nostres paraules 



DSPC-C 419
28 de gener de 2020

Sessió 18 de la CIACE 108

i les nostres accions com a parlamentaris, cosa que no va tenir especialment la pre-
sidenta Carme Forcadell. 

I, per tant, per poder-se explicar també amb aquesta valentia, i demanant que 
aquells que no hi són avui aquí, aquells grups polítics que no han volgut venir a es-
coltar-los, que no s’han dignat a venir a escoltar-los..., doncs vostès mostren aquesta 
necessitat de poder-se explicar també davant de les injustícies que viuen, però també 
de tot allò que es diu de vostès i que vostès no es poden defensar perquè estan en si-
tuació de presó. I, per tant, la importància de la sessió d’avui perquè es puguin expli-
car i la tristesa enorme doncs de que hi hagin alguns grups parlamentaris que no es 
dignin ni tan sols a venir aquí a escoltar-los. 

Vostè ens ha fet també un relat de les afectacions del 155, moltes d’elles compar-
tides també per altres compareixents que sí que han vingut, no avui, sinó en altres 
sessions, i han mostrat les afectacions, per exemple, sobre el tercer sector, sobre el 
conjunt de l’Administració, sobre els pagaments, no? Per tant, és evident que el 155 
ha tingut, va tenir un efecte important i significatiu. També li agraïm, doncs, el de-
tall de les seves explicacions.

Sí que discrepem, segurament, no?, en que algun dels elements que vostè ha posat 
sobre la taula efectivament van ser afectats pel 155, però segurament després també 
patim, continuem patint alguns retards que no s’explicarien només per l’afectació del 
155, que també, però també alguns dels elements que vostè ha citat doncs encara a 
dia d’avui no s’han revertit. I això també té a veure amb l’acció del Govern actual. 
Però tampoc creiem que sigui ara el moment d’entrar en aquest tipus de qüestions. 

Per tant, simplement, per culminar la meva intervenció, tornar-li a agrair les se-
ves paraules i, això sí, doncs esperar que amb aquesta nova etapa que s’obre, perquè 
és cert, no?, que el que hem viscut avui i les explicacions que hem vist avui també 
fan referència a una etapa molt dura que ha viscut el nostre país, però també és cert 
que comencem a estar en un nou moment, en una nova etapa que esperem que ens 
porti a les solucions a través del diàleg i, sobretot, el primer de tot, que els porti a 
vostès la llibertat. I des del nostre grup polític doncs farem tot allò que estigui a les 
nostres mans per aconseguir-ho al més aviat possible. 

Res més, i moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Parés. Ara, en nom del Grup de la Candidatura d’Unitat Popular 
- Crida Constituent, té la paraula la Natàlia Sànchez. 

Natàlia Sànchez Dipp

Bona tarda, consellera. Bona tarda, Dolors. Moltes gràcies per ser avui aquí en 
aquesta comissió. És evident, i vostè mateixa ho ha dit, que és difícil, també. És 
especial, és excepcional, és estrany, perquè després de dos anys de legislatura vos-
tès haurien d’haver estat aquí tot aquest temps i no hi han sigut. Per tant, també em 
sento una privilegiada per poder enraonar amb vostè, per poder compartir la veu. 

Vostè ho ha dit, que vostè és una presa política, una presa de la causa gene-
ral contra l’independentisme i està doblement discriminada: com a independentista, 
com a dona de classe treballadora. En definitiva, una dona tres voltes rebel. I com a 
dona avui també cal recordar, com ja ha dit, totes les dones represaliades en aquesta 
causa general contra l’independentisme i, en definitiva, avui, una sessió, un dia, una 
jornada marcada per totes les compareixences. Vostè és l’única dona. Per tant, sí 
que sento que també les representa avui aquí al Parlament de Catalunya a totes elles. 

Nosaltres avui no volem estar-nos, en aquest context, des d’una perspectiva femi-
nista, de denunciar les dinàmiques mediàtiques, les dinàmiques que estan travessa-
des pel patriarcat i que acostumen a invisibilitzar-les a totes, a totes les dones que han 
estat represaliades. I avui també volem posar de manifest, i faig referència també a la 
qüestió colpidora, i també commovedora, del relat de les situacions que es viuen a les 
presons, no?, com també les detencions, les condicions de detenció i les condicions 
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de presó per a les dones són desiguals i injustes cap a les dones. Angela Davis deia 
que les presons són pensades per trencar l’ésser humà, un espai que està pensat per al 
càstig. I, de fet, vostès estan a la presó per ésser castigats pel que van fer tots i totes, 
per complir una voluntat popular de votar. Unes presons que acostumen també, com 
molt bé sap, a ser un espai on els rics mai entren i els pobres mai en surten.

Des d’una perspectiva feminista també m’agradaria fer un reconeixement a to-
tes les dones que treballen i lluiten precisament per visibilitzar-les, no?, perquè cap 
dona quedi en l’oblit. Pels vespres davant del Puig de les Basses de Figueres, per tota 
aquesta xarxa anònima, i a vegades també sovint invisible, que et fa costat, que fa 
costat a la Carme, que fa costat a totes les dones exiliades i represaliades. Per tant, 
també avui fer un reconeixement i compartir-lo amb vostè. Un moviment popular, 
unes dones que estan a l’alçada i que sovint, ja ho sap, les institucions no hem sabut 
estar a l’alçada d’aquest moviment popular. 

Dèiem, i vostè ho ha dit, que, i com a feminista també, sabem que els drets no es 
regalen, no s’atorguen, sinó que es lluiten, es guanyen, i des d’aquesta perspectiva 
també constatar que la construcció republicana que vostè també ha posat sobre la 
taula, aquesta república catalana que anhelem, que lluitem..., de fet, ho fem en con-
traposició a tot un ordre polític de l’Estat espanyol, del règim del 78, que bàsicament 
el que treballa és per garantir la preeminència dels interessos oligàrquics per sobre 
de la garantia dels drets socials. Entre la bossa o la vida, constatem que la bossa va 
guanyant i que sovint la vida no està al centre. Nosaltres per això compartim aquest 
objectiu d’una república catalana que ha de ser social o no serà.

Però també ho sap, que nosaltres, i en aquest sentit volem enraonar i interpel·lar-la 
i preguntar-li, no?..., vostè, com a consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, com 
ha posat sobre la taula, volem enraonar, com deia, compartir des de la discrepància, 
segurament, en com entenem aquesta república social, aquesta república on tots i to-
tes hi han de tenir lloc, perquè nosaltres entenem, evidentment, i compartim també, 
que no pot haver-hi un context de democràcia si s’empresona governs o càrrecs pú-
blics per permetre votar, però tampoc hi pot haver democràcia ni república si el 20 
per cent més ric del país disposa de 5,2 cops més que el 20 per cent més pobre. O si 
la gent que està a punt de ser desnonada salta perquè ja no li queden més opcions. No 
hi ha democràcia, no hi ha república possible en aquest context.

I nosaltres, des de la CUP, i ho sap, discrepem sobre les polítiques públiques del 
seu Govern, perquè no entenem, per exemple, i vostè ho coneix molt bé, com la xar-
xa de cures, la xarxa d’atenció, la xarxa que ha de sostenir totes les persones, tots els 
col·lectius més vulnerables, per exemple, pugui estar gestionada i en mans d’entitats 
privades. 

Nosaltres creiem que la sobirania i la vida i la dignitat de les persones..., hem 
de vetllar perquè siguin sagrades, per entendre’ns, i no podem entendre que hi hagi 
un benefici al darrere dels serveis públics. I d’això també volem parlar quan parlem 
d’aquesta república, d’aquesta democràcia. 

I continuo, no? Entenem que no pot haver-hi democràcia si els catalans i les ca-
talanes amb més recursos poden arribar a viure dotze anys més. Per tant, cal apro-
fundir molt més en com construïm aquesta república, en com realment les polítiques 
públiques..., i com enfortim el sector públic. I nosaltres considerem que a dia d’avui 
no estem en aquest punt i que cal avançar molt més.

S’ha parlat molt sovint sobre com vam arribar a l’U d’Octubre, sobre les urnes, 
sobre les paperetes, però potser també, en lògica d’«ho tornarem a fer, però ho tor-
narem a fer millor i aprendrem dels encerts i dels errors», potser caldria publicar 
molts més llibres i enraonar molt més sobre dos anys de polítiques públiques que 
no van interpel·lar unes majories més enllà d’independentistes i no independen-
tistes. 

Cal aprofundir en aquest sentit i no passa res perquè ens ho diguem. I nosaltres 
considerem que, en aquest sentit, el Govern actual, i també el passat, i ho sap, els 
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antics companys de l’antic grup parlamentari, que segur que estarien molt contents 
de poder-la saludar, ho van debatre sovint. 

Per tant, en aquest sentit, ens sumem a aquesta república feminista, a aquesta 
república que posi la vida al centre, però considerem que cal anar molt més enllà i 
debatre sobre qüestions estructurals amb les quals nosaltres no estem d’acord.

Acabo. Vostè, com jo, és empordanesa i, per tant, a banda de tres voltes rebel, 
acabo amb un breu fragment de Les Closes, de Maria Àngels Anglada, que la con-
sellera de Cultura, que ara no hi és, també coneix bé, que parla sobre la plana, que 
parla sobre aquest territori i aquell paisatge –ja acabo– que ens estimem tant. Diu: 
«El somriure blavís del mar, ja un poc amagat, la ratlla dels aiguamoixos, les vora-
des d’àlbers i de freixes que clouen els prats, aquesta claror d’avui sense calitja, tot, 
tot és amenaçat.» El text parla de l’Empordà, però segur que..., a mi m’ha fet pen-
sar que també parla d’aquest país que volem, i que en el context social i nacional en 
el que vivim tot –tot– està amenaçat i que, per tant, és imprescindible tenir-ne cura. 

I, per tant, reconèixer que avui tots i totes som aquí també perquè aquesta ame-
naça en cap dels sentits es faci realitat.

Acabo. Moltes gràcies per ser aquí.

El president

Gràcies, diputada Sànchez. En nom del Grup Republicà, té la paraula la diputada 
Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. Consellera, començava dient: «No és fàcil ser aquí després de 
set-cents dies», i certament a mi la imatge que em ve al cap és l’últim dia que va estar 
en aquest Parlament, i, com vostè, la diputada i secretària general del nostre partit, 
la Marta Rovira, i la presidenta Forcadell abandonaven el Parlament, les tres úniques 
dones d’aquell Govern que restaven aquí al Parlament. I, per tant, certament abans ho 
dèiem amb el conseller Rull: avui és un dia de molt contingut polític, però també de 
moltes emocions, i segurament més complicat per a vostès, per als qui han de venir 
i han de tornar a la presó –i també ho dèiem avui– que no per als qui ens quedem a 
fora. 

Però crec que és important el testimoni que avui ens aporten, perquè per a aquesta 
comissió, que malauradament ha vist el desprestigi continuat o l’absència continuada 
de moltes persones que han menystingut la investigació de la comissió del 155, poder 
tenir i recollir el seu testimoni era molt important i, per tant, agrair-li aquest esforç 
que avui han fet.

Parlava de que calia treballar en el mentrestant però en el demà, mentre vostès 
eren al Govern, i això és imprescindible. I és cert que durant el 155 van aturar moltes 
coses, i que fins i tot quan el Govern es va reactivar i que van assumir responsabili-
tats nous consellers, reivindicant-los cada dia, però també fent aquesta feina de poder 
governar l’avui, i també el demà, doncs no va estar faltada d’entrebancs. Però no és 
menys cert que, amb tota la feina que s’ha fet, cal poder compaginar aquesta feina 
de reivindicació de drets, de llibertats, i de fer-ho també acompanyada d’aquest bon 
govern, del que cada vegada que ens retrobem, malauradament dins de la presó de 
Puig de les Basses, comentem. Perquè és amb aquest bon govern amb el que segui-
rem fent la feina que també li cal al país per poder avançar.

Parlava de que l’atac del 155 era cap a tots, que van aturar polítiques socials i, per 
tant, que, sobretot, van anar cap a la gent més vulnerable. I, certament, els companys 
que m’han precedit, i jo també abans, ho dèiem: els companys del PSC, de Ciuta-
dans i del PP que avui no han vingut, tant que reivindiquen que aquí hem de parlar 
de tot i que el Govern ha de governar per a tothom, el 155 va afectar tothom, també 
aquella gent més vulnerable, i, per tant, també haurien d’estar aquí denunciant totes 
les afectacions que va tenir en l’àmbit social, que, com bé sap, van fer també alguns 
dels sindicats setmanes anteriors. 
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Posava l’accent en aquests temes socials, i l’hi comparteixo públicament. Els dies 
que he pogut estar a la Comissió d’Afers Socials, o que he treballat algun tema per-
què està relacionat amb salut –i ho he fet amb les companyes, amb la Montse, amb 
la Najat, amb la Rut, amb la Marta Vilalta–, cada vegada que ens reunim amb algú, 
i en fa dos anys, el primer que posen damunt la taula és: «Bé, però digues-li a la con-
sellera Bassa, digues-li al conseller Chakir...» Per tant, tenen en compte el Govern 
que està governant, però també se’n recorden de tota aquella feina que vau fer i que 
segueix tan present. Per tant, crec que també és important posar-ho damunt la taula.

Si recapitulem, ja que és l’última... A vegades es diu: «Bé, és que quan és l’últim 
ja s’ha dit tot.» Doncs ja que ho ets, recapitularem tot el que s’ha dit, perquè ha dit 
moltes coses noves també la consellera. Li estalvio la part dels privilegis i dels cinc 
minuts que ens ha dedicat Ciutadans de campanya taronja i em centro en la part que 
avui s’ha situat de la repressió, de la por, del treball, de seguir treballant, del dià-
leg, de les propostes, de no renunciar a re, de l’U d’Octubre, però, sobretot, de les 
complicitats, del compromís i de les prioritats, perquè aquesta és la part que ens pot 
ajudar a avançar. 

I avui hem vist una consellera Bassa al cent per cent, una consellera Bassa rei-
vindicant el Govern i la feina de govern, reivindicant tots els drets laborals, socials, 
nacionals, però també feministes. I com que aquesta última part, la del feminisme, 
doncs sap que és una part que compartim i que és important, no només cal rei-
vindicar-la al Govern, amb directores generals com la Mireia Mata, i amb tots els 
consellers, amb tots i cadascun dels consellers, que de forma transversal treballen 
aquests aspectes, sinó també feminitzant els municipis, i per això alcaldesses que 
l’han pogut venir a veure, com la de Sant Cugat, com l’alcaldessa de Figueres, com 
l’alcaldessa de Tàrrega, és important que segueixin fent aquesta feina, però també 
al Parlament. I vostè parlava del Pla d’igualtat, i en això, que totes les diputades, de 
tots els grups, de tots –i aquí sí que altres grups que sovint no ens acompanyen hi 
van ser–, hi siguin és important. I també al partit, i internament sap que tenim com-
panyes que també feminitzen el partit, i això també ens ajuda a avançar a les insti-
tucions. I també al carrer. I també amb tota la feina que «Cap dona en l’oblit» i tota 
aquesta xarxa de sororitat i de transversalitat fa cada dia. Perquè això és una mostra 
més de com podem avançar quan sabem teixir i quan sabem entendre’ns.

I ho dic perquè..., posaré un exemple que si me l’agafa Vox farà una campanya 
electoral, però vostè, com a dona, sap cosir, i això és una cosa que en aquesta legis-
latura no hem fet massa bé. I deia «si m’ho agafa Ciutadans» perquè fa pocs dies 
veia un anunci que parlava de que les dones ens hem de dedicar a cosir, però jo ho 
agafo per un altre cantó molt diferent, i és com, consellera, vostès la passada legisla-
tura cosien, parlaven, debatien absolutament amb tothom, i com aquesta legislatura 
això ens és més difícil, perquè quan vas a parlar amb algú que et demana cent anys 
de presó per als teus companys per haver votat doncs es fa certament molt difícil. 
Però ens calen referents que puguin cosir aquest fil roig social que vostè parlava, 
aquest fil groc de les llibertats, i també aquest fil lila del feminisme.

Per tant, amb una frase de l’amiga, companya i presidenta Carme Forcadell, que 
deia l’altre dia: «El camí és resistir i persistir, perquè resistir és avançar i perquè per-
sistir és guanyar»..., vostè acabava la seva intervenció parlant de que reivindicava 
Vilà, Yarza, Forcadell; jo avui, consellera, la reivindico a vostè, no com a dona, sinó 
com a política, com a consellera, perquè amb gent de la seva convicció també dones 
troben un referent per a continuar lluitant.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.) 

El president

Gràcies, diputada. Ara, en nom de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada 
Gemma Geis.
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Gemma Geis i Carreras

Bona tarda, consellera Bassa, conseller Chakir, altres membres del Govern. Em 
permetrà, la consellera Bassa, com que és la meva última intervenció, de Junts per 
Catalunya, doncs també volíem donar les gràcies a tot el personal del Parlament, als 
membres de la Mesa, perquè avui ha estat un dia alterat en el Parlament, i amb mol-
ta feina de preparació per part de tots els treballadors i treballadores del Parlament, 
dels mitjans de comunicació, i, per tant, també agrair aquesta tasca. I no ho vull dei-
xar per al final i, per tant, ho he dit ara per no oblidar-me’n.

Amb la consellera Bassa doncs ens vam conèixer pocs dies abans de l’U d’Octu-
bre, a l’acte d’honoris causa de la Universitat de Girona, amb el doctor Lluís Llach, 
i tenim companys de Torroella de Montgrí, bons amics, que segur que n’estan pen-
dents. Sap que vaig sovint a Torroella i encara feia pocs dies que estava allà, i a la 
plaça Major, quan veia la seva foto..., doncs, sempre la tenim mot present. Em faig 
meves totes les paraules que ha dit la Gemma Espigares, i, per tant, doncs, també 
tot el nostre reconeixement.

I també volia dir-ho. Vostè..., és la seva última compareixença aquí, però per ser 
l’última no és la menys important pels efectes de l’impacte del 155. Perquè si pre-
cisament la comissió d’investigació, amb totes les compareixences que vostè ha fet 
referència, que s’havia estudiat i havia pogut analitzar..., on el 155 va ser més ferotge 
va ser precisament en les polítiques socials. Vostè, a més a més..., quan ens podem 
reunir, o quan ens hem reunit a Girona, que és l’àmbit on conec totes les entitats so-
cials, li reconeixen la feina que va fer vostè com a consellera; la reconeixen, la posen 
en valor i, a més a més, la troben a faltar per la gran tasca que va fer. 

Per tant, aquesta comissió del 155, que aquesta última compareixença sigui la seva 
no s’adiu amb l’impacte que va tenir el 155. Perquè precisament el 155 hem vist que 
va tenir efectes, doncs, en moltíssimes polítiques, però les polítiques socials són aque-
lles que afecten les persones que tenen més dificultats, aquelles persones que preci-
sament demanden que hi hagi un govern i que hi hagi la institució de la Generalitat. 

I al llarg de la comissió del 155 hem vist diferents exemples que vostè ha citat 
–perquè vostè abasta, eh?, treball, afers socials i famílies–, però de la comissió del 
155, jo ho he posat abans també en valor, nosaltres hem trobat a faltar el Partit Socia-
lista. Però és que no només l’hem trobat a faltar nosaltres, la taula del tercer sector 
també va trobar-lo a faltar, i va fer declaracions molt crítiques, en el sentit de..., en la 
comissió del 155 vostès han tingut avui un protagonisme, però a la comissió del 155 
les compareixences que hem demanat han estat obertes, i hem demanat a juristes de 
tots els àmbits, de tots els pensaments, de tots els posicionaments, entitats més llu-
nyanes... Per tant, ha sigut una comissió oberta. I avui hem pogut escoltar el seu parer 
–recordar que el Tribunal Suprem fa un any ho va denegar. Però, per tant, hem trobat 
a faltar aquest interlocutor, aquest Partit Socialista, i no només hem sigut nosaltres. 

I recordar, doncs per exemple, el representant de la Intersindical, quan va venir 
aquí al Parlament a la comissió del 155, que quan parlava de l’afectació del 155 feia 
referència a les pressions que van tenir molts treballadors públics. Vostè, també, 
com a consellera de Treball, ha fet referència al dret de vaga, a la llei orgànica de..., 
a tot aquest dret fonamental que es va vulnerar. Això s’ha vist, i ho hem constatat 
en aquesta comissió. 

Un altre efecte també relacionat. L’aplicació del 155 va ser la paralització de la 
negociació col·lectiva en l’àmbit dels mestres, i això el representant de la UGT també 
ho va manifestar. A més a més, doncs, la USTEC també va fer referència als danys 
que s’havien causat i ens va explicar com –el representant de la USTEC–, en l’apli-
cació del 155, es van signar uns acords en matèria d’interinatge, no?, en què no hi va 
haver cap representant de la Generalitat. 

I el tercer sector. El tercer sector vostè el coneix bé. Feia referència a les cartes 
que li han enviat. Quan parles amb el tercer sector i l’aplicació del 155..., no es po-
dien pagar nòmines, pòlisses de crèdit i, per tant, és un dels impactes més directes 
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que hi va haver amb el 155 i per això volia posar en valor que la seva compareixen-
ça fos l’última no era proporcional al dany que va causar el 155 a aquest àmbit més 
sensible.

I també vostè ha dit, i és veritat... En les darreres compareixences, quan va ve-
nir el president del Comitè d’Empresa de la SEAT, el senyor Matías Carnero –que 
també va fer una compareixença molt i molt interessant–, ens va explicar com el 12 
d’octubre, quan hi va haver el besamanos del rei a Madrid, doncs es feia referència, 
es parlava que les entitats, que les empreses podien marxar de Catalunya, i també es 
parlava ja de l’empresonament dels Jordis.

Per tant, aquest 155 a les polítiques socials que vostè liderava des de la conse-
lleria va causar un dany. I no perquè s’hagi dit abans pels meus companys no ho 
hem de posar en valor. És a dir, aquest any, aquestes polítiques socials, aquest ter-
cer sector, van afectar tots els ciutadans, i amb independència del que votessin i el 
que pensessin. I si l’acord del 155 del Senat feia referència al principi de neutralitat 
institucional que s’havia de prevaldre, es va vulnerar. Perquè si no s’hagués vulne-
rat, les polítiques socials –com a mínim, aquests contractes, aquestes subvencions, 
aquest pagament– s’haguessin hagut de produir, no s’hagués hagut de col·lapsar ni 
bloquejar, com sí que va succeir. 

Per tant, nosaltres li donem tot el suport, li posem molt en valor la feina que es-
tava fent com a consellera. Fer aquesta feina s’ha posat en valor molt per les com-
pareixences que s’han produït a la comissió del 155. Sap que té tot l’escalf també de 
Junts per Catalunya, que estarem també sempre al seu costat. Que hem intentat tam-
bé ajudar a aquesta visibilització de les dones. Al darrer Ple de les dones, doncs, la 
referència a la presidenta Forcadell, a la consellera Bassa, a la Marta Rovira, a l’Anna 
Gabriel va ser present.

I, en qualsevol cas, el que hem d’intentar és que tots aquests danys que es van 
produir..., no hi hagi un nou 155, i molt menys que pugui afectar les persones més 
necessitades, en aquest cas, de Catalunya. 

Per tant, molt suport i moltes gràcies per haver comparegut avui.

El president

Gràcies, diputada Geis. Consellera, té la paraula.

Dolors Bassa i Coll

Moltes gràcies a tots: Marc Parés, de Catalunya en Comú; Natàlia Sànchez, en 
nom de Crida Constituent; Gemma Espigares, en nom del Grup Republicà, i Gem-
ma Geis, en nom de Junts per Catalunya. I també gràcies a tots els altres. Jo que em 
pensava que hi hauria moltes preguntes i veig que no. Només volia respondre un 
parell o tres de coses. 

Al Marc, com has comentat, les afectacions del 155. Primer agrair-te les parau-
les de dir que és una anomalia democràtica que nosaltres estiguem a la presó, i evi-
dentment el vostre suport, que l’hem viscut en primera mà, moltes gràcies. I llavors 
l’únic que tu deies és que discrepeu perquè penses que falta revertir-ne encara alguns 
dels efectes. Jo també ho penso, però també penso que quan el que estàs treballant 
és no solament l’avui, sinó que estàs treballant, no el mentrestant, sinó per al demà, 
el que estàs treballant és una piràmide. Si et desfalquen el baix de la piràmide, costa 
molt tornar-la a pujar. Per tant, estic segura que la manera de revertir-ho no ha sigut 
fàcil, i que el nou Govern s’ha trobat amb moltes dificultats, que possiblement li han 
faltat aquests fonaments que el 155 va tirar enlaire. Per tant, no ha sigut fàcil tornar 
a anar augmentant.

La Natàlia. Amb les paraules de la Maria Mercè Marçal saps que sempre hi estem 
totalment d’acord, que les dues les compartim plenament, i donaves també un agraï-
ment, igual que la Gemma, a la xarxa de «Cap dona en l’oblit». Aquí estarem sempre, 
sempre, agraïdes, perquè especialment el primer mes en què tots estàvem astorats 
–per entrar, nosaltres, a la presó, i vosaltres per com ens podíeu donar suport, per 
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com ens podíeu acompanyar– amb la companya Meritxell Borràs patíem molt perquè 
dèiem: «És veritat que no es parla de les dones.» 

Per tant, una gran feina que ha fet la xarxa de «Cap dona en l’oblit», però també 
potser que ens preguntem que és estrany que a hores d’ara, en ple segle XXI, encara 
hàgim de tenir una xarxa de dones per la invisibilització de dones, siguin allà on si-
guin. Per tant, un agraïment immens a totes, perquè van aconseguir-ne la visibilitza-
ció. Però potser hem de treballar, tots i totes, no perquè ens invisibilitzin a nosaltres, 
els que estem a presó, sinó perquè cap dona del món estigui invisibilitzada.

Parlaves, Natàlia, del moviment popular, de que compartim idees sempre. Jo crec 
que és molt difícil compartir al cent per cent totes les idees, i per això crec ferma-
ment en el diàleg. Crec que només amb el diàleg es pot avançar i que, per tant, des 
de les discrepàncies es poden trobar punts en comú per poder anar avançant. Podrí-
em dir si hem d’estar dintre el sistema, si hem d’estar fora del sistema, com podem 
millorar, com podem tenir-ho tot en el sector públic... Però jo també sempre dic que 
per poder treballar, has de treballar des de dins, i el sistema que tenim l’hem de mi-
llorar per poder-lo revertir més endavant. Per tant, treballem, busquem els punts en 
comú per poder un altre dia tenir les discrepàncies, tots junts les mateixes, i canviar 
el sistema que no ens agrada. 

Gemma, tu parlaves de complicitats. Hi estic totalment d’acord: complicitats i 
compromís és el que fa falta, però jo crec que aquí puc parlar en nom de tots els que 
hi esteu, perquè el compromís l’hem demostrat a bastament, nosaltres i tots vosaltres, 
i les complicitats potser són les que alguna vegada s’han trencat, i hem de tornar a 
refermar-les. 

Cap dona en l’oblit, també parlaves del mateix. Mai, que cap més dona quedi en 
l’oblit absolutament per res. I parlaves del meu paper com a política. Sempre he dit 
que de política se’n fa en qualsevol moment, que se’n fa amb qualsevol decisió, amb 
qualsevol intervenció i en cada lloc on estàs. Per tant, de política en fem tots i totes. 
La diferència és si la política que fas és per a un servei a la ciutadania o si la política 
que fas és perquè no te la facin els altres. Jo sempre estic i estaré en política per fer 
servei a les persones del meu país. 

I, finalment, Gemma, que, com has dit, compartim moltes coses, més enllà de 
territori, parles de les entitats, que t’han comentat que em troben a faltar. No és im-
portant trobar-me a faltar a mi, trobar a faltar el Govern anterior o trobar a faltar el 
Govern d’ara. El que és important és que totes aquestes persones puguin avançar 
amb la mateixa igualtat d’oportunitats que tots nosaltres. 

Jo volia acabar amb una frase molt senzilla que he anat dient diferentes vegades i 
que crec que és important dir aquí, perquè estic segura que la compartireu: la demo-
cràcia, la independència i el republicanisme són les meves conviccions; el diàleg, el 
raonament i els pactes, els instruments, però la família, l’amistat i la gent del país són 
els meus sentiments. 

Per tant, moltes gràcies a tots. I segur que ens trobarem amb llibertat. 
(Aplaudiments forts i perllongats.) 
(L’oradora s’aixeca per mostrar una llibreta.) Que aquests aplaudiments siguin 

per a tots els qui hi ha aquí anotats que en aquests moments no hi són. Gràcies. 
(Aplaudiments.)

El president

Bé, consellera Bassa, moltes gràcies per la seva compareixença. Agrair especial-
ment el detall que ens ha relatat en la seva compareixença, quant a les afectacions 
del 155. Crec que això ens serà de molta utilitat per a la comissió. Vull també po-
sar en relleu el colpidor testimoni que ha fet en nom propi, i també dels companys 
i companya Carme Forcadell, que estan a la presó, quant a la dimensió humana i el 
que vol dir doncs estar empresonat; un testimoni prou colpidor. 

I vull posar en relleu també el seu tarannà, no?, és a dir, l’harmonia amb què 
vostè ha conjugat la contundència de la defensa dels drets i la justícia social amb 
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aquesta candidesa, calidesa i sensibilitat pròpies d’una dona que mereix estar al 
capdavant del compromís polític, de la defensa dels drets socials. Per tant, crec que 
això a mi m’ha colpit, constatar, diguem-ne, aquesta combinació entre el que és la 
defensa contundent dels drets i la justícia social d’una manera càlida, pròpia d’una 
dona com cal.

Amb aquesta compareixença acabem, diguem-ne, la sessió d’avui, una sessió que 
ha estat intensa, emotiva, fortament emotiva, en què hi ha hagut, com molt bé s’ha 
dit també, doncs una logística molt complexa, i que hem de donar les gràcies a totes 
les persones que han estat col·laborant per fer-la possible. Una jornada que ha estat 
políticament molt útil, útil pel que fa a una visió dels protagonistes del 2017, en el 
fet que ens ocupa a aquesta comissió, que és l’impacte del 155, però també jo diria 
que útil políticament per les reflexions de fons que s’han fet, reflexions de fons que 
jo crec que ens haurien d’interpel·lar a tots, per intentar, com deia la diputada Gem-
ma Espigares, buscar el sargit i el cosir, que crec que avui bona part de les reflexi-
ons que s’han fet doncs hi donen peu, ens interpel·len a reflexionar en aquest sentit. 

I també crec que reveladora, avui, la sessió, pel que suposa, el que ens pren com 
a país, la repressió. Per tant, sense més, culminem, doncs, aquesta sessió d’avui. 

Moltes gràcies a tots per haver-la seguit. Moltes gràcies, consellera. Moltes grà-
cies, conseller. Bona nit, i tanquem així la sessió d’avui.

La sessió s’aixeca a les vuit del vespre i set minuts.
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