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Llarena adultera el Par

COP · El jutge del Suprem invoca el 384
bis, ideat per a terroristes, per suspendre
els sis diputats independentistes per
“rebels” COP · Deixa sense efecte l’acta
de Puigdemont, Junqueras, Romeva, Rull,
Turull i Sànchez, però no diu què cal fer
David Portabella
MADRID

Des d’un ordinador del seu
despatx al carrer Marqués
de la Ensenada de Madrid,
el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va
adulterar de nou la vida del
Parlament sortit de les
eleccions convocades des
de Madrid per Mariano Rajoy el 21 de desembre. Només vint-i-quatre hores
després de la fotografia de
la distensió entre Pedro
Sánchez i Quim Torra a La
Moncloa, el magistrat del
Suprem va comunicar que
dona per tancada la instrucció de la causa contra
els líders del procés i va comunicar la suspensió dels
cinc diputats en presó preventiva –Jordi Sànchez,
Jordi Turull i Josep Rull
(JxCat) i Oriol Junqueras i
Raül Romeva (ERC) i de
Carles Puigdemont. Per
adulterar el Parlament, el
jutge es basa en un precepte, l’article 384 bis de la Lecrim (llei d’enjudiciament
criminal), que va ser ideat
per a la lluita antiterrorista i que preveu “l’automàtica suspensió” d’un càrrec públic –si hi ha un processament en ferm i si està
en presó preventiva– per
un delicte relacionat “amb
bandes armades o individus terroristes o rebels”.
L’artefacte judicial de
Llarena parteix d’un joc de
paraules que fa ell: si els
acusats ho són per un delicte de rebel·lió –exigeix
l’ús de la violència perquè
l’article afecta “quien se alzare violenta y públicamente”, segons l’article
472 del Codi Penal–, els
acusats són “rebels”. I Lla-

El jutge Pablo
Llarena ha acabat la
instrucció de la
causa contra el
procés amb el
processament en
ferm ■ ANDREU
DALMAU / EFE

rena els etiqueta com a “rebels” a pesar que tots –excepte Puigdemont, que ho
ha fet a Bèlgica i més tard a
Alemanya– han acudit al
Suprem cada vegada que
ell els ha citat a Madrid. Es
dona la circumstància, a
més, que la Guàrdia Civil
ha desmentit a la pràctica
que siguin “rebels” perquè
els acaba de traslladar de
Madrid als penals de Lledoners i Puig de les Basses
sense cap prevenció d’extremar la seguretat com
ara el fet d’emmanillar-los.
Amb Puigdemont, Llarena encara va més enllà i
reinterpreta que, on la llei
diu “decretada la presó
provisional”, n’hi ha prou
amb l’ordre d’ingrés a presó. En el cas de Toni Comin, el jutge el deixa de
moment al marge de la inhabilitació perquè ha acceptat el seu recurs contra
el processament.
Catalá ho sabia al febrer
Que el jutge faria aquest
pas no va sorprendre ahir
ningú perquè ja ho va anticipar l’1 de febrer l’aleshores ministre de Justícia del
PP, Rafael Catalá. “Més enllà del que dicti la sentència final, a la tardor o a final
d’any hi pot haver una inhabilitació des de molt
aviat i a totes aquestes persones se les treu de l’escena”, va dir Catalá fa cinc
mesos en unes declaracions en què va dictar el
pas al Suprem i, al mateix
temps, no va respectar la
presumpció d’innocència
en plena instrucció.
En les interlocutòries
d’ahir, Llarena explica que
troba “obligat” comunicar
al Parlament que els sis di-

Les frases

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El Suprem vol suport de Sánchez
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“Llarena només
funciona mogut per
la crueltat i la voluntat
d’escarmentar.
Cap sorpresa”

“En un moment de
diàleg, el de Llarena
no toca, i menys amb
un 384 bis fill directe
de l’antiterrorisme”

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

PORTAVEU DEL PDECAT AL CONGRÉS

Joan Tardà

putats processats “han
quedat suspesos en les
funcions i càrrecs públics
que estaven exercint, havent de procedir la mesa a
adoptar les mesures precises per a la plena efectivitat a la previsió legal”. El
més sorprenent és que no

Carles Campuzano

adverteix el Parlament de
res en cas que desobeeixi,
perquè no detalla què és
obeir i què seria desobeir.
Ras i curt: Llarena envia al
president del Parlament,
Roger Torrent, un argot
judicial en què no diu què
són les “mesures precises”

El president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, va enviar ahir una carta al govern
de Pedro Sánchez en la qual,
en un prec sense precedents,
reclama que dos ministres
donin suport actiu al jutge
Pablo Llarena en la seva batalla judicial davant la justícia
de Bèlgica.
Tot i que el discurs oficial
era fins ara –amb Rajoy a La
Moncloa– que l’euroordre és
un mecanisme judicial sense
cap intromissió dels estats,
Lesmes ve a admetre que no
és així. En una carta adreçada

al titular d’Afers Estrangers,
Josep Borrell, i a la ministra
de Justícia, Dolores Delgado,
Lesmes els exigeix que portin
a terme “les actuacions corresponents per assegurar la
integritat de l’acció de l’Estat” i de Llarena davant la demanda que li han interposat
Toni Comín i Meritxell Serret.
El prec d’auxili de Lesmes
arriba quan Llarena ha estat
citat a declarar el 4 de setembre a Bèlgica amb una citació
que el jutge degà de Madrid,
Antonio Viejo, no li ha volgut
entregar per solidaritat.
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‘Som una nació,
nosaltres decidim’
Emili Bella

Digueu adeu al jutge Llarena. Amb la seva última bafarada pretén suspendre de funcions els diputats perseguits, però a partir d’ara perd la competència sobre la
causa inventada i desapareix d’escena. En realitat li
diem a reveure, perquè la justícia, la de veritat, l’europea, el perseguirà fins que pagui per unes fabulacions
que han portat a la presó polítics i líders d’entitats so-

biranistes. Els crims de Llarena no poden quedar
impunes. Ja en van uns quants, de jutges que es
creuen per sobre de la voluntat popular dels catalans, començant pels del Constitucional que van retallar l’Estatut referendat. Ahir feia just vuit anys de
la manifestació encapçalada per Montilla amb el lema Som una nació, nosaltres decidim. Doncs això.

rlament

i l’únic que les té al cap és el
jutge.
Retenir l’acta sense vot
Si els sis diputats poden retenir l’acta però no poden
votar, per exemple, el que
provoca Llarena és que la
majoria de govern passi a
ser una minoria perquè
perd sis vots clau. Si el que
Llarena vol és que JxCat i
ERC rellevin els sis parlamentaris, el que fa és alterar les llistes del 21-D i els
priva de tenir l’acta si no
són condemnats. “No existeix impediment processal perquè els càrrecs i funcions públiques que corresponen als processats

puguin ser exercits de manera plena, però temporal,
per altres”, és tot el que
precisa Llarena sense explicar com.
Les defenses sempre
han sostingut que el castell
judicial es basava a assegurar la inhabilitació i després buscar els tipus i preceptes que la fessin possible. La Lecrim és una llei
vuitcentista –de 1882–
que va ser reformada el
1988 –any en què hi va haver 20 crims d’ETA– per
incloure el 384 bis per a
“individus terroristes o rebels”. I la jurisprudència
del TC limita el concepte
de “rebel” al terrorisme.
“En un moment de diàleg
polític, el que fa Llarena no
toca, i menys amb un 384
bis que és fill directe de la
legislació antiterrorista”,
va denunciar el portaveu
del PDeCAT al Congrés,
Carles Campuzano. “Només funciona mogut per la
crueltat i la voluntat d’escarmentar. Cap sorpresa”,
afegia Joan Tardà (ERC).
Obviant el caràcter antiterrorista del precepte
que invoca, Llarena justifica la inhabilitació sense judici per “preservar l’ordre
constitucional” que els sis
han “atacat de forma greu
mitjançant determinats
comportaments delictius,
en els quals hi ha el delicte
de rebel·lió”. El jutge conclou l’argumentació avisant que poden tenir una
funció pública de “risc per
a la col·lectivitat”. I, dit això, recorda que tots ells tenen quinze dies per recórrer i que la inhabilitació
preventiva amb el 384 bis
a la mà quedaria sense
efecte si al final no se’ls
acusa de rebel·lió o estan
en llibertat provisional.
Als exiliats carles Puigdemont, Antoni Comín,
Lluís Puig, Meritxell
Serret, Clara Ponsatí,
Marta Rovira i Anna Gabriel, el jutge els declara
en rebel·lia i els obre una
peça separada de la causa
principal. ■

La portaveu adjunta de JxCat, Gemma Geis, va indicar que qualsevol suspensió d’un diputat l’ha d’aprovar el ple ■ N.J. / ACN

Confusió entre els grups
pel relleu “temporal” que
suggereix fer el jutge
a JxCat hi veu “creativitat jurídica”, i diu que qualsevol suspensió l’ha de votar
el ple a ERC estudiarà el text però ja avisa que defensarà els drets dels diputats
Òscar Palau
BARCELONA

La interlocutòria de Pablo
Llarena va ser rebuda amb
indignació pels grups independentistes, que van coincidir a denunciar que un
tribunal “no pot modificar
la representació parlamentària” sortida de les
urnes, i menys encara emparant-se en el processament per un delicte inexistent com és el de rebel·lió,
per manca de violència. El
president del Parlament,
Roger Torrent, denunciava des del Quebec la “voluntat d’adulterar les majories parlamentàries” de
la resolució, i indicava que
n’analitzaran el contingut
demà a la mesa, i a través
dels “mecanismes propis”
de la cambra.
Més enllà de la valoració
política, en tot cas, el text
va causar sorpresa i molta
confusió entre els grups i
fins i tot els mateixos lletrats, que no saben com in-

terpretar-lo pel que fa a
l’opció que obre el jutge
que els diputats suspesos
puguin ser rellevats temporalment “en els seus càrrecs i funcions públiques”
per “altres integrants de la
seva candidatura”, per tal
d’evitar així distorsionar
les majories. I és que el mateix jutge admet que no
se’ls pot obligar a entregar
l’acta.
En tot cas, la fórmula
que proposa, perquè no
s’empara en cap text legal,
es podria llegir en el sentit
que membres més endarrerits de la llista exerceixin provisionalment de diputats –fet del tot incompatible, segons els juristes,
amb la llei espanyola d’ordenament del règim electoral, ja que l’acta és personal i intransferible–, però
també es pot interpretar
que se’ls permet delegar el
vot en un company, com
de fet ja fan ara, tot i que en
ser diputats suspesos per
definició ja no podrien.

“Això s’aparta del que
estableixen les normes, estem instal·lats en un marc
de creativitat jurídica”,
acusava la portaveu adjunta de JxCat, Gemma Geis,
que deixava clar que en
cap cas demanaran a Carles Puigdemont, Jordi
Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull que deixin l’acta, i
lluitaran perquè la puguin
mantenir. “No entrarem
en aquest joc de despropòsits”, assegurava Geis, que
es remetia a l’article 25 del
reglament del Parlament,
que diu que la suspensió
d’un diputat ha de ser votada al ple. La portaveu
d’ERC Anna Caula havia
refermat poc abans que
defensaran els drets dels
seus diputats, Oriol Junqueras i Raül Romeva, si
bé volia analitzar amb profunditat la interlocutòria
per veure’n l’abast exacte,
ja que “obre paràmetres
molt diferents”. En tot cas,
ERC vol consensuar amb
JxCat una presa de posició

comuna.
La CUP, en espera també d’estudiar-ho a fons,
també va deixar clar que la
decisió final correspon al
ple, ja que “el Parlament
no pot permetre que es
vulnerin drets polítics a
persones
represaliades
per exercir el dret a l’autodeterminació”, segons la
diputada Maria Sirvent.
Per la seva banda, els comuns van lamentar la
“inèrcia de la via Llarena”, i
van reclamar a Pedro Sánchez que insti la fiscalia de
l’Estat a retirar els càrrecs
als presos polítics. La portaveu, Elisenda Alamany, va
donar suport a qualsevol
estratègia que “defensi els
drets” dels polítics suspesos, però també va advertir
que portar la votació al ple
“podria no tenir conseqüències”. Els comuns interpreten que l’article 25
del reglament només és
aplicable a iniciativa de la
cambra, però no si la suspensió la dicta un jutge. ■
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Pere Aragonès i Quim Torra, ahir, durant la reunió del consell executiu al Palau de la Generalitat ■ EFE / ANDREU DALMAU

El govern descarta posar
terminis al diàleg amb l’Estat

a Aragonès estrenarà demà amb Calvo una ronda de reunions entre ministres i consellers per abordar els
més de 45 incompliments de l’Estat amb Catalunya a Torra prepara una conferència política al setembre
Emili Bella / Òscar Palau
BARCELONA

Ha començat el diàleg, però no la negociació entre el
govern espanyol i el català.
És la impressió que es va
endur el president, Quim
Torra, de la reunió de dilluns amb Pedro Sánchez
a La Moncloa. S’espera,
doncs, que la negociació
pròpiament dita comenci
demà amb la trobada entre el vicepresident, Pere
Aragonès, i la seva homòloga espanyola, Carmen
Calvo, la primera d’una
ronda de reunions entre
ministres i consellers en
què s’ha de concretar fins
a quin punt l’executiu del
PSOE està disposat a
avançar en la carpeta catalana. “Vam seure i vam
acordar que estem davant
un conflicte polític que requereix una solució política, però estem molt allunyats en la qüestió dels
presos i del dret a l’autode-

terminació”, va comentar
Torra en una entrevista
a Catalunya Ràdio. “Ara
haurem d’anar a veure si
les paraules es tradueixen
en fets”, va afirmar amb
cautela. Torra va insistir
que el dret a l’autodeterminació pertany al poble
de Catalunya i que el govern no hi renunciarà. “No hi ha cap solució
que no passi pel dret a l’autodeterminació”, va remarcar ahir el president.
L’executiu, escarmentat dels 18 mesos fins a la
independència de la legislatura anterior, descarta
tornar a caure en l’error de
posar ultimàtums o terminis al diàleg amb l’Estat.
“No volem posar una data
límit, que ja sabem que no
és un bon negoci”, admetia la portaveu, Elsa Artadi, després de la reunió
del consell. “No sabem el
nivell de repressió dels
pròxims mesos”, va advertir. L’executiu vol donar

Els advocats dels presos neguen contactes amb la fiscalia
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Les defenses dels presos polítics Jordi Turull, Josep Rull i
Joaquim Forn, i del diputat de
JxCat i expresident de l’ANC
Jordi Sànchez, van negar ahir
“categòricament” qualsevol
negociació amb la fiscalia per
pactar una rebaixa de la condemna. L’advocat Jordi Pina,
que defensa Rull, Turull i Sànchez, del despatx d’advocats

Molins & Silva, va insistir que
no ha compartit amb el president de la Generalitat, Quim
Torra, “cap mena d’informació que permeti assegurar
que s’està preveient aquest
escenari”. De la mateixa manera, Xavier Melero, que defensa l’exconseller d’Interior
Quim Forn, diversos membres de la mesa i l’exconselle-

ra Meritxell Borràs, va assegurar que no ha mantingut
cap contacte amb la fiscalia
per aconseguir una rebaixa
de penes.
D’altra banda, el govern
va assegurar que Torra va
parlar amb Sánchez de la situació dels presos, però no li
va fer cap “petició” perquè
forcés canvis a la fiscalia.

temps a Sánchez perquè
demostri que no es vol
quedar estancat en la judicialització, malgrat que la
setmana passada va enviar al Tribunal Constitucional la declaració de ratificació del 9-N aprovada
per Junts per Catalunya,
ERC i la CUP.
Tanmateix, el govern
alerta, com ja va explicitar
Torra a Sánchez a La Moncloa, que la solució al conflicte polític exigeix que

els catalans votin. De fet,
el president va fer un avís
per a navegants: “Vaig
plantejar al president Sánchez que jo ja tinc 55 anys,
les meves filles són grans i
no hi tinc res a perdre.”
En la ronda de reunions
entre consellers i ministres es tractaran els 45
punts de la llista de MasPuigdemont, que Artadi
diu que s’ha ampliat des
que el president exiliat la
va presentar a Mariano

Rajoy el 2016. De moment, quant a la reunió de
demà, Aragonès ja ha estat en contacte en les últimes setmanes amb quatre
ministres (Carmen Calvo,
Meritxell Batet, María Jesús Montero i Nadia Calviño). L’equip de Vicepresidència n’està acabant de
perfilar l’ordre del dia, si
bé fins avui no es tancarà.
És probable que es plantegin qüestions que Aragonès ja va assenyalar al Par-

lament, com els incompliments estatals acumulats
amb Catalunya, per un valor proper als 7.000 milions d’euros, i la revisió del
límit de dèficit del 2019 i
del sostre de despesa.
Artadi també va esmentar qüestions pendents
com els acords assolits
amb relació als Mossos en
la junta de seguretat de fa
un any. En qualsevol cas,
les dues parts reactivaran
aquest mes la reunió de la
comissió bilateral EstatGeneralitat. Així ho va demanar Sánchez a la ministra de Política Territorial,
Meritxell Batet, que la presidirà per part espanyola,
un cop acabada la trobada
a La Moncloa. Batet espera tenir els informes sobre l’aixecament de vets
a les lleis socials catalanes
impugnades al Tribunal
Constitucional d’aquí a
“una o dues setmanes”.
Està pendent, però, que
La Moncloa nomeni en un
Consell de Ministres els representants del govern espanyol a la comissió.
Tot plegat servirà per
aplanar el terreny de cara
a una segona reunió entre
els mandataris, a la tardor
al Palau de la Generalitat,
on sí que s’esperen resultats tangibles en inversions, traspassos, greuges
i incompliments. “És evident que les expectatives
en la segona reunió sempre seran més altes que
en la primera”, va advertir
la consellera de la Presidència. Abans, els primers dies de setembre,
Torra celebrarà una conferència política, “una reflexió oberta i compartida
amb la ciutadania per explicar com veu el recorregut en els propers mesos i
anys”, en paraules d’Artadi. És a dir, un full de ruta.
Oposició de la CUP
Mentrestant, continuen
les crítiques de la CUP al
desglaç amb Madrid que
tant dolen a Torra. La diputada Maria Sirvent li va recriminar ahir que no calia
fer la reunió de dilluns: “Assistir a una reunió amb algú que no reconeix un dret
tan bàsic com el d’autodeterminació no és el camí;
l’única cosa que farà això
és acostar-nos al marc autonomista, propiciar un
tancament per dalt i apuntalar el règim del 78.” És
per això que tampoc avala
la reunió d’Aragonès de demà, ni cap de les comissions bilaterals previstes:
“Estan normalitzant la gestió de l’autonomisme.” ■
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El 20-S arriba
a Westminster

DIFUSIÓ · La parella de Cuixart i la filla de Forn compareixen davant d’un grup
interparlamentari DENÚNCIA · Exposen la situació que viuen els seus familiars
La companya de
Jordi Cuixart, la
periodista Txell
Bonet, i la filla de
Joaquim Forn,
Anna Forn, van
Daniel
denunciar ahir la
situació dels seus
Postico
familiars empreLondres
sonats davant del
grup interparlamentari sobre Catalunya (APPG), que es va constituir al Parlament de Westminster
a principi del 2017. “Aquí s’estan
estirant dels cabells de moltes coses que estan passant a Catalunya”, va comentar a El Punt Avui
Esther Subirà, tresorera de l’ANC
England, organitzadora de l’acte.
Forn i Bonet van presentar a
Anglaterra l’Associació Catalana
de Drets Civils, la plataforma dels
familiars per unir forces. “Volem
que se sàpiga que els companys i
familiars dels presos polítics i exiliats ens estem movent per accident perquè als nostres companys,
sobretot els que estan empresonats, se’ls ha privat de la veu i convertit en invisibles”, explica Txell
Bonet en una entrevista prèvia des
del modest hotel on s’està a Londres.
Bonet ja va assistir a les sessions regulars de les Nacions Unides el mes de març, on va centrar
el discurs en la vulneració dels
drets dels infants amb la repressió
contra Catalunya. Després va ser a
Berlín per exposar el moviment en
boca de les dones. I en un fòrum a
Amsterdam amb presos del fran-

POLÍTICA

Suport als presos del
Partit Quebequès
Els dirigents del Partit Quebequès François Gendron i Carole Poirier van expressar ahir el
seu suport als presos catalans. “És totalment inadmissible l’empresonament de càrrecs elegits per les seves idees
polítiques”, va dir Poirier en
una trobada amb el president
del Parlament, Roger Torrent.
“Democràcia és tenir el dret a
la llibertat d’opinió i de defensar l’autodeterminació del teu
poble”, va defensar la diputada, que va tenir paraules de
record sobretot per a l’expresi-

———————————————————

121655-1166808w

Roger Torrent durant la seva reunió amb diputats del Partit
Quebequès, en la visita oficial que va acabar ahir ■ PARLAMENT

Txell Bonet i Anna Forn, amb el diputat britànic Hywell Williams, durant l’acte
de denúncia de la situació dels presos catalans ■ SÍLVIA JARDÍ / ACN

quisme. “Moltes coses petites juntes en poden fer una de gran”, diu
convençuda. “Mai sabem per on
poden venir els canvis i per on es
poden obrir les portes.”
En la seva presentació, ahir, va
fer un resum dels esdeveniments
dels últims mesos. Va parlar també del documental 20-S. “La tesi és
com en un aparent estat de dret,
amb dret de manifestació i llibertat d’expressió, hi ha un relat judicial amb el qual col·laboren la
Guàrdia Civil i la Policia, per convertir un acte pacífic en un acte
delictiu, i el meu company [Jordi

Cuixart] i Jordi Sànchez acaben
acusats de sedició i de rebel·lió”,
comenta Bonet. I afegeix: “Aquesta mateixa estratègia de convertir
actes democràtics en violents és la
que s’ha aplicat també en l’1-O.”
“Em sobta veure la manca de divisió de poders i com està de polititzat el sistema judicial espanyol”,
va confessar el president del grup,
Hywell Williams, diputat dels nacionalistes gal·lesos del Plaid Cymru. Després Forn i Bonet van assistir al “sopar groc” organitzat per
l’ANC amb la comunitat catalana
londinenca. ■

denta Carme Forcadell. Torrent, que va agrair les mostres
de solidaritat i que va apostar
per reforçar els “llaços de solidaritat”, s’havia trobat la vigília
amb el president de l’Assemblea Nacional del Quebec,
Jacques Chagnon, amb qui
van coincidir en la necessitat
d’una “negociació política” i en
la defensa dels drets i les llibertats, per bé que el quebequès va dir que la situació a
Catalunya és “diferent” de la
que va permetre fer dos referèndums allà. ■ REDACCIÓ

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

TRIBUNALS

Reobren la querella de
Drets a la Guàrdia Civil
L’Audiència de Barcelona ha
donat la raó a l’associació
Drets i a la Generalitat i ha ordenat al jutjat d’instrucció número 32 que reobri la querella
i la denúncia presentades respectivament contra la policial
judicial de la Guàrdia Civil, però només pel delicte de falsedat documental. Van denunciar que la Guàrdia Civil va citar a declarar a la seva caserna

els càrrecs Jordi Graell i Jaume Clotet, el juliol de 2017
sense ordre judicial, una situació que la secció sisena empara en part per “la raquítica
planta judicial”. Amb tot, hi veu
“una aparent contradicció”
que el jutge d’instrucció indiqués a la CUP que “no investigava cap organització política
ni el referèndum”, mentre les
actes policials, sí. ■ M.P.

