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de la IV Internacional 
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Judici als republicans catalans:
primeres lliçons polítiques

Les primeres sessions del judici als 
republicans catalans en el Tribu-
nal Suprem han de permetre’ns 

fer una primera anàlisi política del que 
està passant.

Aquest judici no és una altra cosa que 
la continuació de la línia dictada pel Rei, 
en nom de tot l’aparell d’Estat, en el seu 
discurs del 3 d’octubre de 2017, l’endemà 
passat del referèndum, i que es resumia en 
dos paraules: “per ells”.

L’aparell judicial i policial ho va en-
tendre a la perfecció. Qualsevol pot veu-
re en internet com cantaven “per ells” un 
grup de policies nacionals desplaçats a 
Catalunya en un dels autobusos que els 
conduïa. Els defensors del règim el van 
posar en pràctica en aprovar l’aplicació 
de l’article 155, suspenent l’autonomia de 
Catalunya, i ara són els jutges i fiscals del 
Suprem els que actuen.

L’actuació d’aquests jutges i fiscals és 
tant més necessària  quan que els intents 
anteriors de l’aparell d’Estat de frenar el 
moviment del poble català que exigeix 
poder decidir sobre el seu futur han fra-
cassat estrepitosament. Ni la fugida de les 
grans empreses fora de Catalunya, ame-
naçant amb el caos econòmic, va poder 
desanimar a la gent de la seva intenció 
d’anar a votar, ni la policia a cop de po-
rra va poder impedir que la gent votés l’1 
d’octubre, ni la dissolució del parlament 
català en aplicar el 155 va poder impedir 
que els partidaris de la independència tor-
nessin a guanyar les eleccions. Sumant 
els vots a candidatures que no defensen 
la independència, però sí el dret a decidir, 
els defensors de la “unitat de la pàtria es-
panyola” van quedar en minoria.

És per això que ara posen les seves 
esperances en una sentència “exemplar” 
del Suprem que serveixi d’escarment no 
només per als republicans catalans, sinó 
contra tot aquell que gosi aixecar-se con-
tra el règim de la monarquia. D’aquí les 
peticions de desenes d’anys de presó, 
quan en el judici del 23-F  (on sí que va 
haver-hi recursos a les armes, trets, tancs 
als carrers...) només Milans, Tejero i Ar-
mada van rebre condemnes de 30 anys, i 
la resta va escapar  ,  en la seva majoria, 
amb condemnes d’uns pocs anys.

El 20 de febrer, Felip VI, en un dis-
curs, els recordava als jutges i fiscals del 
Suprem la seva responsabilitat, dient que 
“és inadmissible apel·lar a una suposa-
da democràcia per sobre del dret” i que 
“sense lleis no pot haver-hi democràcia”. 
Els jutges que s’han negat a acceptar la 
petició d’algunes defenses que el Borbó 
atesti en el judici, hauran, sens dubte, 
pres nota. Per a començar, han assegut 
en la banqueta a més de mig govern de 
Catalunya, a la presidenta del Parlament 
català i als dirigents dels principals mo-
viments independentistes. I si uns altres 
no estan aquí asseguts no és per falta de 
voluntat dels magistrats, sinó perquè els 
seus intents d’aconseguir l’extradició dels 
acusats escapolits han ensopegat amb la 
negativa dels tribunals de Bèlgica, Ale-
manya, Escòcia i Suïssa. Però, de mo-
ment, no sembla que les coses els estan 
sortint molt bé.

Les dificultats de la Fiscalia
Els primers dies del judici semblen indi-
car que serà bastant difícil demostrar les 
tesis de la Fiscalia sobre la suposada re-
bel·lió.

Enfront de les  primeres interven-
cions  dels advocats dels acusats, com 
Andreu Van den Eynde, advocat d’Oriol 
Junqueras i Raül Romeva, que va assen-
yalar que es buscava la criminalització 
dels “drets de dissidència política, d’au-
todeterminació, de reunió, de manifesta-
ció, de representació política”, i que va 
afegir que “existeix una qüestió catalana 
que s’ha de deixar expressar”, els fiscals 
s’han vist obligats a intervenir, precisa-
ment sobre el que  menys  els interessa 
parlar, el significat polític del judici.

El fiscal  Zaragoza  va qualificar els 
al·legats de les defenses de “libelo  acu-
satori”, “com si volguessin asseure a 
l’Estat en la banqueta”, i va afegir que 
és una “fal·làcia de colossals dimensions 
el que no es pugui ser independentista a 
Espanya”. Llavors, per què porten els 
acusats mesos a la presó i se’ls demanen 
enormes condemnes, sinó per ser inde-
pendentistes?.  Zaragoza  no es va privar 
de desqualificar als centenars de catedrà-
tics i professors de Dret que van llançar 

un manifest desautoritzant les acusacions 
de la Fiscalia dient que “no són els més 
prestigiosos del país”.

El fiscal Cadena, acorralat per les de-
claracions dels acusats, va arribar a dir que 
la Generalitat, de connivència amb  Òm-
nium  i ANC, havien propiciat que “mu-
ralles humanes es llancessin contra les 
forces de seguretat de l’Estat” l’1 d’oc-
tubre. Alguna cosa que només un cec que 
no pugui veure el que ha sortit en totes les 
televisions pot arribar a creure’s. Per què 
es veu obligat a recórrer a semblant ab-
surd? Perquè l’acusació de rebel·lió, que 
es basa en l’ús de la violència, fa aigües 
pertot arreu. Els fiscals insisteixen, una 
vegada i una altra, en el caràcter “violent” 
de la manifestació del 20 de setembre 
de 2017 davant la Conselleria d’Hisenda 
quan la registrava una comitiva judicial 
amb la guàrdia civil, i ensopeguen, una 
vegada i una altra, amb els fets: l’acusat 
Forn va explicar com s’havia format un 
passadís perquè policies i funcionaris ju-
dicials sortissin sense problemes, mentre 
els manifestants feien comentaris amb la 
policia, en un ambient festiu. 

Després, en l’interrogatori als respon-
sables  de ANC  i  Ómnium, que havien 
convocat a la gent, va quedar clar que es 
va tractar de convocatòries pacífiques, cri-
des pacífiques, i que els acusats van cridar 
a la gent al fet que s’anés a casa, però no 
volien.

En les primeres cinc sessions del ju-
dici, els fiscals no han sabut on trobar 
els tumults violents que justificarien la 
rebel·lió. Els acusats han negat sense 
fissures la violència. Basti amb citar a 
Romeva: “les úniques armes van ser les 
de la Guàrdia Civil”  . Difícil li posen al 
tribunal l’encàrrec que tenen prefixat de 
condemnar als acusats. No es veia gens 
content amb els fiscals al president del 
Tribunal.

Queden molts testimonis. L’espe-
rança de jutges i fiscals és que siguin més 
sòlids que els exministres Zoido (que ha 
dit no saber res d’una actuació policial 
davant fets suposadament tan greus com 
una rebel·lió, perquè “decidien els seus 
subordinats”) o Montoro, que intenta des-
esperadament desmentir les seves pròpies 



declaracions que ni un euro de la Gene-
ralitat s’havia pogut gastar per a finançar 
el referèndum.

Tampoc semblen haver tingut, de 
moment, més sort els fiscals amb els 
comptes, que són vitals per a sustentar 
el delicte de malversació. Han presen-
tat com a factures documents que no 
acreditaven despeses de la Generalitat. 
Han confós correus electrònics amb 
referències policials, van confondre la 
productora  Mediapro  amb  Mediaset... 
Sense sort amb els comptes, pel cap alt 
que arribaven els fiscals era a la desobe-
diència.

Un judici que pot tenir moltes 
conseqüències

El Règim la hi juga en aquesta judici. 
Si no és capaç de sustentar amb fermesa 
les acusacions de rebel·lió, pot fins i tot 
que l’eventual sentència fos anul·lada en 
instàncies europees, obrint una crisi sen-
se precedents. I no sembla que l’objectiu 
d’escarmentar al poble català -i a tots els 
pobles- vagi per bon camí.

Però ja el principi del judici ha reve-
lat el que cap maniobra, decret, sentència 
podrà evitar: el poder dividit i corrupte 
de la magistratura, desbordat, tampoc pot 
contenir la crisi del Règim. Aquest inten-
ta guanyar temps recolzant-se en la con-
nivència i divisió que tracten de mantenir 
els dirigents de les organitzacions obre-
res i democràtiques.

Al començament del judici, davant 
del Suprem, centenars de ciutadans ex-
pressaven el seu rebuig al procediment 
després d’una pancarta: “decidir no és 
delicte”. Alhora, molts ajuntaments es 
pronunciaven contra el judici. El de Bar-
celona es pronunciava per la “defensa 
dels drets civils amenaçats per l’arbitra-
rietat de l’Estat espanyol”.

Més enllà del possible resultat judi-
cial, una conclusió s’imposa: Com asse-
nyalava Rajoy en la seva declaració da-
vant el Tribunal, no hi ha cap possibilitat 
d’exercir el dret a decidir dins del marc 
de la Constitució.

Podran parlar-nos de “estat Federal”, 
de “processos constituents”, del que si-

gui, però dins de la Monarquia no cap 
més que el que hi ha. I qui intenti sor-
tir-se del  test xocarà amb jutges i guàr-
dies civils, amb tot l’aparell del Règim.

L’aparell d’Estat juga a aïllar el pro-
blema “català” de la resta de treballadors 
i pobles. En el moment en què el règim 
la  hi  juga, amb un judici-farsa a través 
del qual busca l’escarment i apuntalar un 
edifici que fa aigües, donar una resposta 
que conjumini els objectius de llibertat i 
fraternitat, que treballi per aixecar un ju-
dici il·legítim, és una absoluta necessitat.

La manifestació a Madrid del pròxim 
dia 16, per la llibertat dels presos cata-
lans, pot significar una fita important a 
condició que es busqui la unitat amb tots 
els republicans, amb tots aquells que es 
reclamen de la democràcia i dels drets.

Per a la immensa majoria del poble 
de Catalunya, que vol exercir el seu dret 
a decidir, només hi ha una única sortida 
per a poder exercir-ho: la República en 
tot l’Estat. Perquè, malgrat la pancarta 
exhibida  en  el Suprem, sota la Monar-
quia decidir sí que és un delicte.
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