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ENTREVISTA Mariano Bergés Advocat de Dolors Bassa en el judici per l’1-O al Tribunal Suprem

“Interpretar la llei de manera
tan àmplia és, de fet, legislar”
BASSA · “És admirable JUDICI · “Quan arribem MEDIÀTIC · “El fòrum
la seva enteresa, però
als vídeos, els testimonis de l’advocat és el tribunal,
físicament està esgotada” quedaran molt lluny”
no l’escena pública”
L’ESPORTIU

P8

Turull, des de la
presó, insta a votar
per reforçar l’1-O

137277-1127258w

El candidat de JxCat a Lleida
és el primer pres polític que
participa en un acte electoral

Lenglet celebra amb Rakitic el gol que va fer ahir al Camp Nou, el primer del Barça en el 2-1 sobre la Real ■ EFE

A 6 punts d’una altra lliga
El Barça, al ralentí, guanya la Real (2-1) amb gols de Lenglet i Alba
Avui, a partir
de les 13.30 h

T’has perdut el judici de l’1-O? El cap de setmana te’l repetim. Avui, a partir de les 13.30 h
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Turull
participa en
la campanya
electoral

El candidat de JxCat
a Lleida és el primer
pres polític que pot
intervenir en
un acte obert

Un policia
mata d’un tret
la seva parella
a Olot

El sospitós li hauria
disparat al cap
mentre era
asseguda a la cuina
de casa seva

Mariano Bergés Advocat de Dolors Bassa en el judici per l’1-O al Tribunal Suprem

“Interpretar la llei de
manera tan àmplia
és, de fet, legislar”
DOLORS BASSA · “És admirable la seva enteresa, però físicament està esgotada” ADVOCACIA ·
“Els advocats no hem de ser els protagonistes. El nostre fòrum és el tribunal, no l’escena pública”
Miquel Riera
BARCELONA

M

ariano Bergés, soci
del bufet barceloní
Roig & Bergés &
Martínez, especialitzat en dret penal i compliance
és l’advocat defensor de l’exconsellera de Treball, Afers Socials i
Famílies Dolors Bassa. Professional discret que no ha buscat
el protagonisme en una causa
amb tant seguiment mediàtic,
assegura que va arribar a portar
la defensa de Bassa, “recomanat” i no s’estén en més detalls.
Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (UB), màster
en dret penal i ciències penals
també per la UB i la Universitat
Pompeu Fabra (UPF), és professor associat de dret penal de
la Facultat de Dret de la UB,
professor del màster en advocacia penal del Col·legi d’Advocats
de Barcelona, entre d’altres. És
autor de diverses publicacions
en revistes especialitzades. Exerceix com a advocat des de
l’any 1981.
Com està Dolors Bassa? Com la
veu, vostè que hi tracta sovint?
No es pot dir de ningú que estigui a la presó que estigui bé. I
encara menys quan la Dolors va
complir escrupolosament totes
les condicions que se li van imposar i va acudir a totes les crides judicials, com ja vaig posar
de manifest en les condicions
prèvies, perquè llavors aquesta

❝

Quan arribem al
visionat dels vídeos,
les declaracions dels
testimonis quedaran
molt lluny

mesura cautelar es percep com
a injustificada. D’altra banda, és
admirable la seva enteresa, tot i
que físicament està esgotada.
Com creu que va anar el seu
testimoni davant del tribunal?
La seva declaració va ser clara i
àmplia. Va donar resposta a totes les qüestions que sustenten
la seva acusació. Sense titubejar, de manera convincent i fonamentada. No va quedar res
sense aclarir.
“Concebo l’exercici de l’advocacia d’una manera més clàssica
o més discreta”, va manifestar
fa unes setmanes. Creu que és
possible mantenir-ho estan
com estem en un judici d’ampli
ressò mediàtic i polític?
Van ser paraules agafades al
vol. Però sí, crec que els advocats no hem de ser els protagonistes. El fòrum natural d’un
advocat és el tribunal, no l’esce-

❝

Tenim clara la
nostra estratègia,
però per raons
òbvies no la podem
desvelar

na pública. Tots els meus plantejaments van dirigits a convèncer la sala d’enjudiciament.
Haig de pensar en l’impacte que
puguin tenir les coses dintre del
procés, no fora, de la qual cosa
ja s’encarreguen altres professionals.
Dolors Bassa està acusada dels
greus delictes de rebel·lió i malversació, amb una petició de
penes de fins a setze anys de
presó. Què pot fer per aconseguir l’absolució de la consellera?
També està acusada de sedició.
Sense oblidar que Vox demana
per a ella una pena de 76 anys
de presó. Tanmateix, que ningú
dubti que jo faré tot el que estigui a les meves mans. Tenim
clara la nostra estratègia, però
per raons òbvies no la podem
desvelar.
Creu que si Dolors Bassa ha-

gués fet com els exconsellers
Carles Mundó i Meritxell Borràs
i hagués abandonat la política,
ara potser estaria en llibertat i
les acusacions contra ella serien menors? O viceversa? Ho
troba just?
Seria una explicació a la situació de presó provisional de la
Dolors Bassa, que trobo injustificada.
Fins ara les proves que s’han
presentat contra la Dolors han
estat molt pobres o gairebé insubstancials, com ara un correu
electrònic adreçat als dirigents
sindicals. Com ho veu?
Es refereix a un correu electrònic interpretat de manera interessada; és a dir, a favor de sostenir l’acusació de la Dolors,
perquè el correu no donava cap
instrucció com va manifestar el
testimoni. Això no fa res més
que confirmar la manca d’arguments acusatoris.
Com es gestiona una defensa
en un cas tan rellevant amb la
seva defensada a la presó i amb
uns trasllats llargs i complexos
i unes maratonianes sessions
de judici?
Això no es gestiona, s’assumeix
perquè no queda més remei. Però és esgotador i t’imposa un ritme de treball frenètic que no
ajuda gens a l’exercici del dret
de defensa.
Poden parlar amb la Dolors durant les pauses en el judici?

Sí, sense cap problema. El tracte dels funcionaris és exquisit.
Com és la coordinació amb la
resta de les defenses?
No parlaria de coordinació, sinó
d’alguns elements coincidents
que afecten totes les defenses i
que, per tant, tractem de manera conjunta.
Com està anant el judici?
Per molt que es consideri provat el que s’ha dit fins ara en el
judici, no s’assolirien els requisits exigits pels tipus penals. En
alguna ocasió s’ha parlat de la
“rebel·lió del segle XXI”, però
ens hem d’atenir al que diu el
Codi Penal com a delicte. Interpretar la rebel·lió o la sedició de
manera extensiva, superant el
tenor literal dels tipus suposaria un atemptat contra el principi de legalitat, que funciona
com a límit al dret de castigar
de l’Estat i és pilar fonamental
de la seguretat jurídica. Fer una
interpretació tan àmplia és tant
com crear un nou delicte; és a
dir, legislar, i això correspon al
poder legislatiu, no és una fun-
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L’APUNT

Un silenci
intolerable
Rosa M. Bravo

El diari d’avui fa por. Una dona ha estat assassinada
d’un tret al cap, presumptament per la seva parella,
policia, a Olot. Una altra dona ha estat salvatgement
violada per un individu que, a més, li ha mutilat l’orella.
Com un gos rabiós. Apareixen notícies d’un nou atac
sexual en grup a Pamplona que ens transporten als
Sanfermines de La Manada. Uns atacs que es van co-

Mariano Bergés, al seu despatx
de Barcelona ■ JOSEP LOSADA

ció dels jutges. És veritat que en
no pas poques ocasions els preceptes jurídics contenen conceptes indeterminats que reclamen una interpretació, però
fins i tot per fer aquesta interpretació hi ha normes. Però en
el cas que ens ocupa la interpretació no és necessària. El con-

cepte de violència que està previst al Codi Penal per al delicte
de rebel·lió no és de cap manera
ambigu.
Com valora les decisions del
president de la sala del tribunal
respecte a l’exhibició de vídeos
i també respecte al fet que no

nèixer ahir, en plena campanya electoral. La candidata
del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, va ser
interpel·lada per un tuit de la socialista Adriana Lastra
que feia esment de la violència masclista. Una ocasió
immillorable per contrarestar la polèmica sobre el consentiment sexual protagonitzada per la popular. I què
va fer Álvarez de Toledo? No es va voler pronunciar.

permet fer preguntes als testimonis fora de les qüestions explícites per les quals han estat
citats?
Hem de dir que el tracte del president no pot ser millor. Jo sento un respecte molt profund pel
Tribunal Suprem i per tots els
magistrats que componen la sala d’enjudiciament. Tot i això,
no comparteixo aquesta decisió. Es pretén evitar la confrontació entre les declaracions dels
testimonis i els vídeos argumentant que això no té res a
veure amb la contradicció i és
cert. Però les defenses no estem
confonent els dos conceptes
quan reclamem el visionat, sinó
que ho fem perquè entenem
que aquesta és la millor manera
que el tribunal es formi convicció i sàpiga realment què va passar, i aquesta ha de ser la prioritat. Quan arribem al visionat
dels vídeos, les declaracions
dels testimonis quedaran molt
lluny. Pel que fa a les repreguntes dels testimonis, la referència de la seva utilitat i pertinença s’hauria de buscar en l’objecte del judici, no en la línia de l’interrogatori.
A què atribueix la distància sideral entre les apreciacions
que fan les defenses i l’acusació tan dura de la fiscalia, amb
delictes tan greus com ara els
de rebel·lió i sedició? Podrà
quedar demostrat que no hi va
haver violència?
Diria que respon a un desconeixement de la realitat. El que va
passar no és violència i quedarà
demostrat.

Veient que tot sovint vostès
protesten i com el president de
la sala diu que consta i en pren
nota. Per als que no som experts jurídics, què significa realment això? Quin valor efectiu
té una protesta, si és que en té
algun?
La protesta és la manera que tenim les parts d’expressar el nostre desacord amb una resolució
judicial que no és recurrible i
permet fer valdre aquest desacord en una instància superior.
Quin testimoni l’ha sorprès
més fins ara?
Molts. Sentir un testimoni que
descriu una escena o que interpreta un document que poc té a
veure amb el que estàs veient
en aquell mateix moment al teu
ordinador, sense que puguis exhibir el vídeo o el correu corresponent per poder evidenciar la
seva contradicció, és molt frustrant.
Com valora els “oblits” d’alguns dels testimonis de l’acusació quan són preguntats per
les defenses?
Que els oblits només siguin a
preguntes de les defenses posa
en qüestió la credibilitat del testimoni.
La justícia espanyola està sota
la lupa amb aquest cas? Creu
que en pot sortir assenyalada?
Crec que al Tribunal Suprem se
li presenta una oportunitat per
recuperar un prestigi qüestionat per algunes decisions recents.

Vostè ja pensa en un futur recurs al Tribunal Europeu de
Drets Humans d’Estrasburg?
Jo penso en el judici que ens té
ocupats sense perdre de vista
els requisits que hem de complir per a una eventual demanda al Tribunal Europeu de Drets
Humans.
Com valora el fet que la causa
estigui separada en diferents
jutjats, des del número 13, passant per l’Audiència, fins al Suprem?
Ja ho vaig denunciar en les
qüestions prèvies. Atempta
contra el dret de defensa i el
principi d’igualtat d’armes. La
majoria del que constitueix prova en aquesta causa especial es
va aconseguir d’altres procediments en els quals no som part,
de manera que no hem pogut
intervenir en la seva pràctica, ni
hem pogut conèixer quin ha estat el control de garanties seguit durant la seva obtenció. En
canvi, les tres acusacions sí que
són part en aquests procediments, la qual cosa els dota
d’una visió de conjunt de la qual
s’ha privat les defenses.
Ara que ja som en la vista, com
valora el període d’instrucció
del jutge Pablo Llarena?
Com ja he dit abans, la majoria
de proves es van incubar en altres procediments i es van portar a la instrucció sense que les
defenses hi poguéssim intervenir, i a més es van tramitar a
una velocitat incompatible amb
l’exercici ple del dret de la defensa. ■

117084-1207729Q
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acaballes de la seva intervenció, el candidat va voler enviar un missatge final. “Omplint les urnes podem enviar un missatge
clar d’unitat a l’Estat espanyol i al món”, de la “legitimitat” de l’1-O i de la necessitat que la solució a
Catalunya sigui abordada
“des del diàleg i la política”
i “confirmada a les urnes”,
i en cap cas “als tribunals,
a les presons o amb retallades de drets fonamentals”.
Després d’uns moments d’incertesa per si
arribava a temps la connexió des de Soto del Real,
les paraules de Turull es
van poder escoltar en el
míting de JxCat al parc del
Cadí de la Seu d’Urgell, en
el qual també van intervenir la seva dona, Blanca
Bragulat; el president de
la Generalitat, Quim Torra, i la número dos a Barcelona, Laura Borràs.

El candidat de JxCat a Lleida, Jordi Turull, ahir durant la seva participació via telemàtica en un acte electoral a la Seu d’Urgell ■ ACN

Crida de Turull a reforçar l’1-O i
a oblidar mals menors el 28-A
a El candidat de JxCat a Lleida és el primer pres polític a participar en un acte electoral des de Soto
del Real a Demana aprofitar la cita amb les urnes per reclamar diàleg i deixar enrere la resignació
Redacció
BARCELONA

La Junta Electoral va autoritzar ahir in extremis la
participació del pres polític
Jordi Turull, candidat de
Junts per Catalunya a Lleida, en un acte de la formació a la Seu d’Urgell. Visiblement emocionat, Turull
va animar els votants a fer
servir les urnes del diumenge 28-A com un nou
gest de determinació de la
voluntat d’independència
dels catalans. Un gest en
positiu i amb una mirada
en l’horitzó. Per això, va
instar els ciutadans aplegats a la Seu que a l’hora de
votar no pensin en “el mal
menor”, és a dir, a triar la
papereta dels socialistes
per frenar l’avenç que pugui tenir el bloc de la dreta
de Cs i el PP amb el suport
de l’extrema dreta de Vox.
En aquest sentit, va demanar no perdre “l’opor-

tunitat” que suposa el 28
d’abril per seguir defensant tots “a l’una” la “dignitat” de Catalunya i intentar solucionar el conflicte català mitjançant el
“diàleg”. Turull, tal com
havia fet dos dies abans
Sànchez en una entrevista a l’agència Efe, també
va reclamar la unitat de
les forces independentistes després del 28-A per tal
que Catalunya tingui força
en les seves reivindicacions al Congrés.
Omplir les urnes
“Si en les generacions que
ens han precedit, cadascú
hagués anat pel seu compte, hagués caigut en la resignació i hagués apostat
pel mal menor, ara jo no
parlaria aquesta llengua
que parlo ni tindríem el
131è president de la Generalitat, perquè ens haurien esborrat”, va advertir.
És per això que, ja a les

Les frases

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

“No tenim cap altre
mandat que complir
amb el que es va votar
l’1-O i fer possible
la república”

“Omplint les urnes
podem enviar un
missatge clar d’unitat
a l’Estat i al món i de
la legitimitat de l’1-O”

“Això no va d’investir
Sánchez o de frenar
la dreta. El PSOE és
el 155. I la dreta, la
seva coartada”

Quim Torra

Jordi Turull

Laura Borràs

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

CANDIDAT DE JXCAT A LLEIDA

CANDIDATA DE JXCAT

Avui: Junqueras i Romeva, a Cambrils, i Rull, a Reus
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La Junta Electoral Central
també va donar ahir llum
verd a la intervenció, avui a
partir de les cinc de la tarda,
del cap de llista a Tarragona,
Josep Rull, en un acte a
Reus. JxCat també ha demanat que el mateix Sànchez
pugui comparèixer per videoconferència en una roda
de premsa que la formació
intentarà fer conjuntament
amb el seu cap de files, Carles Puigdemont, des de Wa-

terloo, demà. L’aval de la JEC
concreta que els candidats
poden participar per “via
telemàtica”. Les aparicions
dels presos polítics també
inclouen una nova entrevista
al candidat de Barcelona,
Jordi Sànchez, aquest cop a
l’Agència Catalana de Notícies (ACN), avui a les 11.30.
L’agència ja va entrevistar
Junqueras dijous passat,
mentre que Sànchez va ser
el primer pres a ser entrevis-

tat, dimecres a l’agència Efe.
Avui també hi ha prevista
la participació de Junqueras
i Romeva en un acte electoral a Cambrils a partir de les
12 del migdia.
El fet que durant aquests
dies de Setmana Santa no
s’hagi celebrat cap sessió
del judici ha permès que la
Junta Electoral Central concedís permís als presos polítics per participar en entrevistes i actes electorals.

Torra treu Turquia
El cap de l’executiu va denunciar que aquesta connexió des de la presó és
una mostra que “el nivell
de democràcia” d’Espanya
és “el de Turquia” i, davant aquesta “falta de garanties”, va alabar la “dignitat dels presos i els que
són a l’exili”. El president
va assegurar que no tenen
“cap altre mandat que
complir amb el que la ciutadania va votar l’1-O i fer
possible la república”, i va
assegurar que JxCat ho
defensarà “a tot arreu”.
“Per això és tan important que en les tres eleccions [les espanyoles del
28-A i les municipals i europees del 26 de maig]
JxCat sigui la força victoriosa, la més votada”,
va subratllar el president,
que es va mostrar partidari de no “perdre més el
temps” amb “monarquies
ni repúbliques espanyoles”, va etzibar.
D’altra banda, la número dos de JxCat a Barcelona, Laura Borràs, en
aquest mateix acte va voler foragitar la por dels
electors de votar Sánchez
per evitar, així, una victòria de la dreta i va demanar no convertir el 28-A en
un “plebiscit” sobre el president del govern espanyol
i candidat socialista, Pedro Sánchez. “Això no va
d’investir Pedro Sánchez
o de frenar la dreta”, va advertir abans de denunciar
que el PSOE també “forma
part” del bloc del 155: “És
un engany. I la dreta, la seva coartada”, va reblar la
candidata de JxCat. ■
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Batet diu que
Catalunya “té la
clau” del govern
a Demana el vot per evitar un executiu d’extrema dreta a
l’Estat a Recorda que l’orientació política del govern que

en surti marcarà temes crucials com ara les pensions
E.G.P.
MATARÓ

La cap de llista del PSC, Meritxell Batet, ahir en arribar a Mataró ■ QUIQUE GARCÍA / EFE

La candidata del PSC per
Barcelona en les eleccions
espanyoles del dia 28, Meritxell Batet, va assegurar
ahir dissabte en un acte a
Mataró que Catalunya “té
la clau” per ajudar a pujar
el candidat del PSOE, Pedro Sánchez, fins a La
Moncloa i evitar així un govern de l’“extrema dreta” a
l’Estat, per la qual cosa va
fer una crida a la mobilització.
“Ho tenim a l’abast de la
mà, però encara està tot
molt obert i el risc que les
tres dretes –PP, Cs i Vox–
sumin és real. El resultat a
Catalunya marcarà la diferència: tenim la clau”, va
subratllar en declaracions
als mitjans durant una visita al camp de futbol del
Cerdanyola a Mataró, se-

gons recull Efe. La candidata es va desplaçar fins a
la capital del Maresme
compartint autobús de
campanya amb els periodistes que cobreixen la
campanya electoral.
La candidata socialista
va recordar que “quan el
PSC no ha guanyat a Catalunya sempre ha governat
la dreta a Espanya”, per la
qual cosa considera que el
vot socialista és el més útil
per garantir un govern
d’esquerres i a favor de la
“justícia social”. En aquest
sentit, va avisar que l’orientació política de l’executiu que surti de les eleccions del 28 d’abril marcarà el futur de polítiques
crucials com ara les pensions.
La també ministra de
Política Territorial i Funció Pública va subratllar
que una de les prioritats

dels socialistes és “garantir
el sistema públic de pensions” i la seva sostenibilitat “mitjançant nous ingressos”, alhora que es preserva la “capacitat adquisitiva” de tots els jubilats.
Com a prova d’aquest
compromís, Batet va recordar les mesures adoptades pel govern de Pedro
Sánchez en els seus deu
mesos de mandat: revalorar les pensions segons
l’IPC real, apujar les pensions mínimes un 3% i incrementar les de viduïtat,
“que afecten significativament les dones”, entre d’altres. Batet també va aprofitar per condemnar l’assassinat masclista comès a
Olot: “Ens hem de proposar molt seriosament un
treball conjunt de totes les
administracions per posar
fi a aquest malson que les
dones patim”. ■

Rufián considera “feixisme
‹cool›” un pacte PSOE-Cs
a Recorda que,

segons les enquestes,
PP, Cs i Vox no sumen
per fer govern

Redacció

155040-1208523L

FIGUERES

El número dos d’ERC al
Congrés, Gabriel Rufián,
va qualificar de “feixisme
cool” (feixisme guai) un
possible govern espanyol
amb el PSOE i Ciutadans
(Cs), que segons el seu parer suposaria un “fort retrocés en drets polítics i llibertats” i, per a Catalunya,
la possibilitat d’“un altre
155”.
En un míting a la plaça
de l’Escorxador de Figue-

Gabriel Rufián, número dos
d’ERC, ahir en l’acte de
Figueres ■ ACN

res davant d’unes 450 persones, Rufián va explicar
que en la recta final de la
campanya cal fer front a
dos escenaris posteriors al
28-A, encara que un “és ir-

real perquè demoscòpicament no suma, que és el
trifachito PP-Cs-Vox, els
fills d’Aznar i Don Pelayo”.
“Està justificat que
aquest trifachito faci por, i
encara més quan algun
dels seus líders va amb pistola i cavall, literalment,
però aquest front no suma, els del puny al pit amb
la bandera espanyola de
fons fan por”, va dir.
També “hi ha un altre
front del qual es parla
menys, que és el que dona
suport a gent poderosa
com ara Florentino Pérez
o els Botín, el del PSOE-Cs,
i que és “feixisme cool”, no
van a cavall, però hauria
de fer-nos tanta por com
l’altre”, va dir. ■
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Arrimadas: “Sánchez és
un perill públic”
Redacció
ALACANT

La candidata de Cs per
Barcelona el 28-A, Inés Arrimadas, va acusar ahir el
socialista Pedro Sánchez
de ser “un perill públic”

per, al seu parer, haver donat ales als nacionalismes
fins al punt que ara té “en el
seu club de fans Torra,
Puigdemont, Rufián i Bildu”. Arrimadas va alertar a
Alacant del “perill de contagi” que plana sobre el

País Valencià amb el tripartit que encapçala Ximo
Puig: També va advertir
que, si governen, “al senyor Aitor Esteban i al senyor Rufián se’ls esborrarà
aquella rialleta supremacista de la cara” perquè

promouran una reforma
que fixi en el 3% el tall estatal per entrar al Congrés.
Cs denunciarà a la Junta
Electoral Central la carta
“partidista” amb què el president català, Quim Torra,
va felicitar la diada de Sant
Jordi als funcionaris i els va
agrair que hagin aguantat
el “timó de la nau” en moments de dificultats. La
candidata socialista, Meritxell Batet, es va unir a la crítica i va qualificar la carta
d’“impròpia”. ■

D’esquerra a dreta, Manuel Reyes, candidat a Castelldefels;
Daniel Serrano, secretari general del PP, i De Toledo ■ ACN

De Toledo diu
que el PSOE està
fora del bloc
constitucional
a La candidata popular assegura que

la Constitució és una restricció per als
plans “rupturistes” dels socialistes
Rosa M. Bravo
CASTELLDEFELS

869198-1209123L

Enarborant una Constitució en un acte a Castelldefels, la candidata del PP
per Barcelona en les eleccions generals espanyoles,
Cayetana Álvarez de Toledo, va acusar ahir el PSC i
el PSOE “d’haver-se col·locat ja definitivament fora
del bloc constitucional”.
La popular va argumentar
que “el PSOE s’ha anat
acostant cada vegada més
a les posicions de Podem,
dels nacionalistes, dels separatistes i dels exfiloterroristes”, que “venen a
destrossar el nostre ordenament constitucional”.
Álvarez de Toledo va retreure a la candidata del
PSC, Meritxell Batet, “l’escàs compromís amb la
igualtat dels catalans i tots
els espanyols per donar suport a iniciatives que afavorien l’autodeterminació
de Catalunya”. Batet
“mostra la seva disposició
a trencar els principis
constitucionals bàsics en
dir que, si dos milions de
nacionalistes no es reconeixen a la Constitució

pràcticament cal tirar-la a
la brossa”, una Constitució que per als socialistes
és “una restricció als seus
plans rupturistes”.
Batet va replicar que
“els únics que estan fora
del marc constitucional
són el PP i la senyora Álvarez de Toledo, perquè les
propostes que fan van en

La frase

—————————————————————————————————

“El PSOE s’ha anat
acostant cada vegada
més a les posicions
dels nacionalistes
i dels separatistes”
Cayetana Álvarez
CANDIDATA DEL PP PER BARCELONA
EN LES ELECCIONS DEL 28-A

direcció contrària a allò
que la nostra Constitució
estableix”. I en va posar diversos exemples: “Quan
parlen de la suspensió de
l’autonomia van en contra
de la Constitució, quan posen en dubte la igualtat entre homes i dones van en
contra de la Constitució,
quan volen aplicar un 155
perpetu van en contra de
la Constitució”. ■

|

14 Nacional

|

Candidat d’ERC al Senat per Barcelona

Raül Romeva i Rueda

“Sense poder polític no
podrem bloquejar ni
negociar res a Madrid”
ROL · “Hem d’aconseguir la major força per frenar el perill de l’extrema dreta però també per
ser prou per parlar i arribar a acords” VIA · “Hem iniciat un procés irreversible, i tan important
és caminar cap a la República com fer-ho de manera cohesionada i amb un projecte inclusiu”
NOMS · “Incloure-hi nous actors, relats i lideratges no és una qüestió que ens hagi de fer por”
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Òscar Palau
BARCELONA

E

l van deixar sortir de la presó per
fer campanya el 21-D, però no pel
28-A. Com interpreta aquest canvi de criteri? Veu normal que no
es puguin fer debats ni actes a la presó?
No, gens, sembla que s’ha obert una petita escletxa, però la situació és una mostra
més de la indefensió que ens van imposant. Acumulem ja més d’un any de presó, és una situació del tot anormal. En
una societat en què impera l’estat de dret
no s’avancen les penes ni se sanciona
abans de condemnar. I allà on impera la
democràcia, per norma general, els judicis s’afronten des de la llibertat. Hauríem
d’estar en llibertat, però en tot cas tenim
els nostres drets polítics intactes, i per
tant hauríem no només de poder participar en la campanya, sinó també en la vida
parlamentària, ja que en el meu cas soc
diputat al Parlament de Catalunya.
Per què ha decidit tornar a anar a les
llistes, ara per al Senat?
És una decisió compartida amb l’Oriol
Junqueras, i amb Esquerra. Amb l’Oriol
considerem que, sigui quina sigui la sentència, el problema polític continuarà.
Perquè la presó, el judici i la repressió,
que pateixen tantes persones a Catalunya, són només la conseqüència, però no
són el problema. I també volem mostrar
que només trobarem solucions en la política, i en aquest sentit la nostra voluntat
constructiva i el nostre compromís polític continuen, i continuaran, intactes.
Agafarà l’acta de senador? Això vol dir
que plegarà de diputat al Parlament?
Tinc els drets polítics intactes, i espero
seguir tenint-los-hi, perquè som innocents i volem l’absolució. L’acta de senador és compatible amb l’escó, la meva intenció és agafar l’acta al Senat.
Què hi ha d’anar a fer ERC a Madrid? Hi
ha de bloquejar les institucions, si el
PSOE no s’avé a negociar res?
Esquerra en aquestes eleccions ha d’assolir el millor resultat possible, per aconseguir la major força política al Congrés i
al Senat. Per frenar el perill de l’extrema
dreta i els seus amics, com ara Cs, però
també per ser suficients per parlar i arribar a acords. D’això va la política. Sense
poder polític real a Madrid no hi haurà
capacitat ni de bloquejar res ni de negociar res, només hi haurà retòrica estèril

L’únic que es podria
mantenir al Parlament
Després d’un mes a Estremera el novembre
del 2017, l’exconseller d’Exteriors Raül Romeva acumula ara 13 mesos seguits més a
la presó i se sotmet a un llarg judici que li dona l’ocasió de contestar entrevistes com la
d’El Punt Avui. Romeva és el candidat d’ERC
al Senat, escó que és compatible amb el de
diputat al Parlament, així que d’aquí a poc
podria ser l’únic membre del govern legítim
que hi manté l’acta, almenys mentre no hi
hagi sentència. Ell manté les conviccions
fermes, i aposta com sempre pel diàleg.
EFE / ACN
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contra un executiu contrari als interessos de tots els ciutadans de Catalunya.
L’únic actor capaç d’assolir aquesta doble
capacitat el 28-A sens dubte és ERC. Al
marge cal tenir en compte que quan Rivera denuncia el nacionalisme no pensa
mai en el seu, que està convertint en fonamentalisme constitucional; vol la sacralització d’un marc legal concret, que
és absolut, inamovible amb una sola identitat i en què no caben els principis oberts
que fonamenten tota democràcia. Sense
el dret que assegura la llibertat de ser diferent i de decidir, només hi ha una societat unànime, i en aquesta només hi impera el més fort. Em sembla que està clar de
què ens hem de defensar, i perquè necessitem aquesta capacitat a Madrid.

que generositat, respecte mutu i lideratges compartits són el que ha fet créixer
el sobiranisme. Incloure-hi nous actors,
relats i lideratges no ens ha de fer por.

Hi ha molt soroll a les xarxes contra la nova estratègia d’ERC, que aparca la unilateralitat i el curtterminisme, però arrasen
en les enquestes. Com ho valora?
La meva opinió, l’he expressada des de fa
anys: el camí cap a la República no serà ni
fàcil, ni ràpid, ni exempt de patiment. Si
al davant tinguéssim un estat amb la valentia que van tenir Chrétien o Cameron
en els casos del Canadà i el Regne Unit,
tot plegat seria més fàcil i menys dolorós.
D’entrada perquè hauria estat possible el
diàleg que fa tants anys que milions de
persones a Catalunya demanen, de manera pacífica i democràtica. Però no és el
cas. La nostra ha estat sempre una aposta per un camí acordat, negociat, democràtic. Som en una cursa de fons. I, per
tant, ens cal tenir la mirada llarga i la mà
estesa. És tan important caminar cap a la
República com fer-ho de manera cohesionada i amb un projecte inclusiu, ètic i solidari. Hem iniciat un procés que considero
irreversible. En aquesta mena de processos no hi ha manuals d’instruccions, ni
fórmules màgiques, ni dreceres. El terreny de joc és dinàmic i hi juguen múltiples
actors. Reduir el debat a qüestions instrumentals o de xifres no ens ajuda a veure
la globalitat. Sempre hi haurà qui creurà
que som suficients per fer això o allò, i al
mateix temps també hi haurà qui pensi
que no som prou. Per avançar, tanmateix, sempre és bo buscar els consensos
més amplis possibles, o treballar per
aconseguir-los, si no hi són.

Què en pensa, que l’exconseller Comín
vagi a la llista de JxCat en les europees?
Malauradament, per les circumstàncies
que comporta la presó, no he pogut parlar
de la qüestió amb el Toni i no puc aportar
res més que respecte per la seva decisió.

La seva parella, Diana Riba, serà la candidata ‘de facto’ d’ERC a Europa. Vostè
l’ha animada? O més aviat no li fa gaire
gràcia que entri també en política?
La Diana fa molt que forma part activa
d’un projecte polític que ha estat reprimit
i judicialitzat, i això està fent que algunes
persones assumeixin més responsabilitats, o simplement més visibles. Fa més
d’un any ens van canviar la vida de manera radical. Des de fa més d’un any la Diana és una persona represaliada, i ha assumit que en un moment malauradament
excepcional toca fer coses excepcionals,
com ara acceptar aquesta gran responsabilitat. Les seves capacitats per afrontar
el repte estan més que demostrades, i serà una gran eurodiputada.

De fet ERC ha rebut moltes peticions del
president Puigdemont i el seu entorn
per anar junts. Ho han arribat a valorar?
Tant Esquerra com el PDeCAT ja es van
pronunciar fa uns mesos i van decidir concórrer per separat; en el cas d’ERC, amb
una coalició d’esquerres amb el BNG i Bil-

El jutjat número 13 acaba de processar
30 persones més per l’1-O, la repressió
no s’atura.
La repressió institucionalitzada no pararà, és aquí i té moltes capes. No afecta
només els que som a la presó, a l’exili o
els milers de processats. Té per objectiu

En el llibre que va publicar al gener, ‘Esperança i llibertat’, hi deia que cal que surtin
nous lideratges. Ho pot concretar?
Esperança i llibertat és un llibre de pensament polític, reflexions i propostes, i
també de dubtes. Hi reflexiono sobre la
vida a la presó, i sobretot sobre els quès i
perquès de la nostra situació. Parlo del
passat, per contextualitzar sentiments i
reflexions, bastant de present, per saber
on som realment, i molt de futur, per saber on volem anar i, sobretot, per què.
Només hi ha una breu referència sobre la
necessitat de nous lideratges, en el sentit

164927-1196322Q

Vostè ho deia perquè els rellevin a vostès mateixos, els represaliats polítics?
A tots ens toca fer una part de la feina.
Uns la farem privats de llibertat, com a
mostra dels dèficits democràtics de l’Estat. D’altres, des de l’exili, com a altaveus
al món del que vivim i volem. Uns altres,
des de les institucions. I molts altres, des
de la societat civil. Aquí no sobra ningú,
com més actors i lideratges puguem sumar per fer aquesta tasca, més forts serem. Parteixo que ningú és mai imprescindible, però que tothom és necessari.

❝

aconseguir estratègies compartides és deixar de dir contínuament que no existeix
unitat per culpa d’aquell o de l’altre, i fixarse en les moltes coincidències que existeixen, reivindicar-les, i aprofitar-les per
construir espais cada vegada més amplis.

❝

El primer que cal per
aconseguir estratègies
compartides és deixar de
dir que no existeix unitat
per culpa d’aquell o l’altre

A la fiscalia, li ha faltat
valentia per defensar la
veritat; ha d’esbrinar els
fets, però aquí parteix de la
base que som culpables

du. Ara s’ha reobert la qüestió i no puc parlar en nom dels partits, però crec que el
debat de la unitat fa temps que està superat. A Esperança i llibertat en parlo també
àmpliament. Considero que la societat és
plural, i la diversitat d’opcions no ha de ser
vista mai com un problema, sinó com el
símptoma de la maduresa social i política
de qualsevol país. De la mateixa manera
que aquesta diversitat és perfectament
compatible amb la possibilitat d’establir
acords estratègics, ja sigui abans o després
de les eleccions... La unitat d’acció és fonamental, però en cap cas s’ha de confondre
amb unitat orgànica. La pluralitat ben organitzada és una virtut. El moment actual
requereix molta intel·ligència col·lectiva,
en què tothom és necessari, fins i tot treballant des d’espais diferents i alhora complementaris. Potser el primer que cal per

estendre la por per apaivagar una opció
política legítima, pacífica sempre i democràtica. Vam rebre la notícia estant al tribunal, la majoria de fets imputats estan
alhora sent jutjats al Suprem, i aquest és
un fet improcedent, una anomalia més
en aquesta causa general. La majoria
dels processats al jutjat número 13 són
coneguts –alguns, amics meus–, i només
puc manifestar-los la meva estima i solidaritat. També vull aprofitar per recordar a tothom la iniciativa de la caixa de
solidaritat: cal ser conscients que el que
volen és reprimir i escampar la por, i cal
que entre tots ens donem suport.
No els han imputat rebel·lió ni sedició.
Té algun valor de cara al seu, de judici?
És una incongruència més, la instrucció
del jutjat número 13 està plena d’irregu-

laritats, perquè en realitat era un procés
ad hoc sense fonament jurídic per investigar per perseguir el govern, que s’ha
anat vestint. La interlocutòria emesa es
fa pràcticament de manera directa dels
atestats de la Guàrdia Civil, sense filtre
judicial, i bona part de les investigacions
que van fer com a policia judicial es van
fer sota secret de sumari. No han processat ni per sedició ni per rebel·lió, tot i que
la instrucció va estar oberta durant mesos per aquests delictes. És evident que
són judicis que estan relacionats, en tot
cas, la valoració sobre la influència entre
ambdós, la deixo als nostres advocats.
Se li està fent llarg el judici? Va segons
s’imaginava o hi ha coses que l’han sorprès?
És un judici llarg, i hem tingut una constant incertesa sobre la seva durada i el
seu desenvolupament. Físicament és
cert que esgota. El que trobo fatigós és
no poder veure la llum del sol durant tots
aquests dies: sortim i arribem de nit a la
presó; el trasllat, el fem en una furgoneta
sense finestres, i al Suprem estem en
una sala amb les finestres tapades.
Com es pren els testimonis calcats dels
guàrdies civils veient violència pertot?
Parlen de mirades d’odi, cons voladors,
càntics, tanques, adhesius... Sobretot el
que han expressat són sensacions, percepcions, opinions, que poden ser molt
respectables però, en tot cas, personals i
subjectives. I ni tan sols aporten vídeos en
què es pugui veure o contrastar el que relaten. No són fets, ni se’n poden considerar. Estem en un judici per rebel·lió però
discutim sobre danys en un cotxe o si la
gent cantava una determinada cançó o
una altra. Cal recordar que sí que hi va
haver violència, la que la policia va exercir
l’1-O sobre una ciutadania pacífica que
exercia els seus drets, el que no podem
pretendre és reescriure la història als tribunals. La fiscalia ja hauria d’haver actuat objectivament en aquesta qüestió fa
molt de temps, li ha faltat valentia per defensar la veritat. El fiscals haurien de ser
els garants del compliment de la legalitat
en un procés amb objectivitat, tenen la
funció d’esbrinar els fets correctament.
Aquí parteixen de la base que som culpables, es comporten de manera inquisitorial i només estan pendents que surtin a
la llum les circumstàncies que ens perjudiquin, no les que ens beneficiïn.
Ara fa més d’un any que va tornar a la
presó. Com ho viu internament?
Considero que la presó és una eina política i forma part de la nostra lluita pacífica. Una eina més per evidenciar a tot demòcrata que no és acceptable la manipulació que s’està fent del dret penal per reprimir una ideologia. Amagar la política i
optar per la repressió no solucionarà mai
absolutament res. ■

