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Divendres vam viure una 
enorme anomalia democrà-
tica. Que la presidenta d’un 
Parlament, sigui qui sigui, 
hagi d’anar a declarar da-

vant d’un tribunal per un debat i una vo-
tació parlamentària, mostra les mancan-
ces democràtiques d’un estat amb greus 
problemes per acceptar la seva pluralitat 
interna i per encarar els conflictes polí-
tics de l’única manera que es poden re-
soldre: políticament. 

El que succeeix no és un problema 
d’una persona, ni tan sols d’un moviment 
polític: és un problema democràtic de 
primer ordre. Per això són cada vegada 
més les veus que s’alcen contra aquesta 
imparable judicialització. A Catalunya, a 
l’Estat i, tal com mostren les darreres re-
accions de diputats britànics, suïssos, 
italians o alemanys, entre d’altres, tam-
bé a Europa. 

És necessari que aquest consens al 
voltant de la defensa de drets fonamen-
tals es mantingui i s’ampliï; 
com també cal que el mà-
xim de representants polí-
tics a l’exterior estiguin 
amatents als atacs antide-
mocràtics que s’estan pro-
duint a l’Estat. 

Totes les persones que 
tenim responsabilitats polí-
tiques sabem que, en aques-
ta etapa apassionant que viu 
el nostre país, podem veu-
re’ns involucrats, molt a pe-
sar nostre, en processos ju-
dicials que resulten incom-
prensibles a ulls de moltes 
persones. I precisament 
perquè ho sabem, no té sen-
tit lamentar-nos-en ni un 
sol segon.  

Això no significa que no 
sigui imprescindible de-
nunciar sempre que faci fal-
ta la persecució judicial dels 
debats i les idees, que afecta 
el Parlament, però també 
moltes altres institucions i 
càrrecs electes. Però és en-
cara més necessari tirar en-
davant, amb fermesa i il·lusió, per asse-
gurar que al Parlament de Catalunya, 
institució que representa la sobirania 
nacional, hi poden entrar tots els debats 
existents al carrer. Amb la màxima plu-
ralitat possible i tenint en compte sem-
pre totes les opinions, com no pot ser 
d’una altra manera en un país tan divers. 
Perquè defensar la llibertat d’expressió i 

el dret d’iniciativa dels diputats no se cir-
cumscriu a només determinades idees i 
grups, sinó al conjunt de la cambra. 
Aquesta riquesa és un tresor que ens cal 
preservar, però per fer-ho no pot quedar 
cap idea fora del Parlament. 

Sabem que el més probable és que 
aquesta constant judicialització, en la 
qual el poder executiu utilitza el judici-
al per coartar el dret a debatre d’un Par-
lament, no només no s’aturarà sinó que 

anirà a més. Sabem que els fruits de 
l’anomenada operació diàleg en el breu 
període de temps que ha passat des del 
seu naixement han estat la confirmació 
de la suspensió de Santi Vidal; l’aprova-
ció del suplicatori a Francesc Homs, i 
l’arxivament de la querella contra un 
exministre que conspirava per atacar els 
seus adversaris polítics. 

Som conscients que hi ha a gent a qui 
li molesta que es parli, es debati i es vo-
ti sobre determinats temes. Són la matei-
xa gent a qui li molesta que es parli, es de-
bati i es voti.  

Tenim clar que alguns ja no en tenen 
prou suspenent i anul·lant lleis sorgides 
del Parlament de Catalunya, la majoria 
destinades a millorar els drets socials i la 
qualitat de vida dels catalans i les cata-
lanes; sinó que pretenen que el Parla-
ment s’autocensuri i que la mesa es con-
verteixi en un òrgan censor. Però això no 
passarà.  

Perquè, malgrat tot, tenim clar que les 
amenaces no ens faran fer 
cap pas enrere. Que la lliber-
tat d’expressió i el dret d’ini-
ciativa dels diputats s’ha de 
preservar sempre. Que cap 
tribunal pot impedir que al 
Parlament es parli d’inde-
pendència o d’allò que cre-
guin convenient els dipu-
tats. I que el Parlament mai 
no deixarà de fer la feina que 
li pertoca. 

Per tot això, quan miro 
enrere em refermo en la me-
va actuació. Ho dic amb hu-
militat, amb la tranquil·litat 
i el convenciment d’haver 
actuat d’acord amb les me-
ves funcions com a presi-
denta del Parlament. Per-
què qualsevol altra actuació 
atacava directament tots els 
principis que defensem. 

També hem de ser cons-
cients que la solidaritat sen-
se fissures amb les persones 
i càrrecs electes afectats per 
aquesta judicialització és 
imprescindible per fer front 

als embats que vindran. Units en la di-
versitat i en defensa de la democràcia. 

I per això, a pesar de les dificultats que 
hi haurà, cal mirar endavant amb opti-
misme i el convenciment que el futur de 
Catalunya el decidiran els catalans i les 
catalanes, no cap tribunal. I que, sigui 
quina sigui la seva decisió, la democràcia 
haurà guanyat. 
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