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Hi ha una certa indignació al
món judicial per la proposta del
CGPJ de suspendre’l de sou i feina
per haver intervingut amb d’altres
companys a elaborar un esborrany
de Constitució per a una hipotèti-
ca Catalunya independent. El Ma-
gistratdelasecció10adelaSalaPe-
nal de l’Audiència Provincial de
Barcelona,convidatperEcofòrum-
ClubdedebatdelaGarrotxa,elpas-
sat cap de setmana va fer una xer-
radaaOlotperparlarbàsicamentde
la futura Constitució de la Repúbli-
ca Catalana. Nascut a Sant Sadurní
d’Anoia el 1954, es llicencià en dret
a la UAB i va exercir d’advocat la-
boralista durant 11 anys fins que el
1989 va aconseguir plaça de jutge.
Va exercir al jutjat de primera ins-
tànciad’ArenysdeMar(1990-1991),
on es va especialitzar en dret penal,
i a Sabadell (1992-1997), abans de
ser nomenat titular d’un jutjat pe-
nal de Barcelona. Professor de dret
penalicriminologiaal’EscoladePo-
licia de Catalunya, el seu darrer lli-
breésElssetpecatscapitalsdelajus-
tícia(2014).FormapartdeJutgesper
la democràcia.

En els darrers anys se l’ha rela-
cionat amb la defensa de l’ús del
català a la judicatura i a favor de
l’independentisme. Quan pensa
que el poble català va fer el tomb
cap a la independència?

Després de la sentencia política
del Tribunal Constitucional contra
l’Estatut de Catalunya, jurídica-
ment inacceptable. Un Estatut fet
amb tots els ets i uts i referendat pel
poble!Comésqueunsjutgesespo-
den atrevir a esmenar la pàgina
escrita per la ciutadania si la Cons-
tituciódiuque«lajustíciaemanadel
poble» segons l’article 117.1?

Doncs, perquè per arribar a
jutge calen els denominats «pre-
paradors personals» que solen
ser jutges o fiscals retirats, o els
seusamics,quemouentotselsfils
de la magistratura abans de les
oposicions.M’hohanexplicatex-
alumnes i ho vaig denunciar a la
meva novel·la Albada a Lisboa.
Vostètambéhivahaverdepassar,
per aquest tràngol?

No. Jo vaig estar de sort. Vaig
aconseguir plaça de jutge el 1989,
quanesdemanavaexperiènciaino
l’endogàmia d’abans que ara s’ha
tornat a imposar. Sí, sí: és una car-
rera molt endogàmica, per què ne-
gar-ho?

Pel fet de formar part del grup
de juristes que preparen un es-
borrany de Constitució catalana,
el Promotor de l’Acció Discipli-
nària del CGPJ, Antonio Jesús
Fonseca Herrero, el 9 de maig
passat el va fer anar a declarar. El
van crivellar a preguntes?

No, les esperades llevat d’una...
Tot va ser molt correcte. Vaig res-
pondrequehiparticipàvemunade-
sena d’experts en Dret, que actuà-
vem a l’una com a Fuenteovejuna,
i que ho fèiem a títol voluntari,

sense que cap partit ni menys en-
cara el govern català ens ho hagu-
és encarregat. És una actuació ben
legítima. Tothom dedica el lleure al
que vol.

Iquinapreguntanos’esperava?
Enacabarse’mvadir:«Oye,sisa-

lís con lavuestra... ¿habríamanera
desalvarlamonarquíacomoenuna
Commonwealth?». Vaig haver de
pensarmigminut.Quèlideia?Alfi-
nal vaig sortir de l’atzucac: «Mepa-
rece que los catalanes no podrán
compararladinastíaBorbónconla
Tudor...».

Segurament els volien aplicar
l’article 389.7 de la Llei Orgànica
del Poder Judicial que considera
incompatibles el càrrec de ma-
gistrat amb qualsevol mena d’as-
sessorament jurídic... encaraque
estigui provat que el President
del TC assessorés la FAES.

Doncs van quedar amb un pam
de nas. Del senyor Pérez de los Co-

bos comprendrà que no digui res,
llevatque,comd’altressetmembres
del TC, no té la carrera judicial.

Abans de l’actual proposta del
promotor de l’Acció disciplinària
delCGPJ,quejaesveuquevolaco-
quinarelpersonal,elvancastigar
d’alguna manera?

No considero cap càstig el fet
quehagidecomunicarlesxerrades
quedono,comlaquevaigferaOlot.

Malgrat ha admès que som en
un punt de no retorn, en la xerra-
da vostè ha predicat el «keep
calm»...

La independència no la tindrem
demà. Hem de seguir treballant
com fins ara almenys fins al 2017.
Sempre dic que ja signo poder
mostrar el DNI de la República Ca-
talana el 2020.

I, això no obstant, amb d’altres
jutges es posen a redactar un es-
borrany de Constitució per a Ca-
talunya...Quisón,enquinpuntes-

tem i per què ho fan?
Som quatre jutges, dues dones i

dos homes, i sis experts en l’àmbit
del Dret Constitucional. La Consti-
tució, doncs, tindrà pares i mares.
Hem fet un treball que pugui servir
d’eina a un futur Parlament Cons-
tituent,senseànimdesubstituirnin-
gú.Ihodicenpassatperquèafinals
de desembre vam donar l’esborra-
ny per acabat per començar el full
de ruta que voldríem.

Quin ha de ser aquest full de
ruta?

Ara volem eixamplar amb 30
personesmés,quesiguinexpertsen
el seu àmbit, per discutir l’esborra-
ny i tancar possibles serrells. El ge-
ner del 2015 es penjaria a laxarxa el
resultat perquè els ciutadans de
Catalunyapoguessinfertotesleses-
menesiaportacionsquevolguessin
fins al juny del 2015. Volem que si-
gui una Constitució participativa.

I com serà?

Fem una proposta de Constitu-
ció curta, de 97 articles. Creiem
que el resultat final no hauria d’ex-
cedir els 100. Procurem que els ar-
ticles siguin curts, clars, flexibles i
adaptables als canvis socials. Però
el resultat final l’haurà de decidir la
ciutadania. Voldrà monarquia o
república? Si república, presiden-
cialista o no?

Ara com ara, he llegit que l’es-
borranyté9títolsi17capítols,que
declara el fet nacional de Catalu-
nya i...

Insisteixo que és un simple es-
borrany.Peròésclar:partimdelare-
alitat nacional de Catalunya.

Faran servir materials de fora
com va fer Xirinacs en presentar
les seves esmenes constitucio-
nals els anys 80?

I tant! Conec perfectament el lli-
bredeXirinacsde1987,Constitució:
paquet d’esmenes. Tenim sobre la
taula les constitucions dels Estats

R

P

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

R

P

Santiago Vidal
Magistrat de l’Audiència de Barcelona, redactor de l’esborrany de Constitució catalana. El Consell General
del Poder Judicial (CGPJ)es reunirà demà dilluns per estudiar i si s’escau aprovar la suspensió cautelar del jutge Santiago
Vidal, per la seva participació en la redacció d’un esborrany de Constitució catalana. En l’expedient que se li ha obert se
l’acusa d’incompliment de deures judicials i de vulneració del règim d’incompatibilitats. Ell ho nega i explica la seva tasca.

«Ja signopodermostrar
elDNI de laRepública
catalana el 2020»

Lluís Busquets i Grabulosa
BARCELONA

La proposta de suspensió de
sou i feina del magistrat
Santiago Vidal l’ha tornat a
convertir en objecte d’atenció
mediàtica. El jutge ha estat de
sempre una persona oberta a
fer declaracions als periodistes,
però el seu protagonisme als
mitjans ha crescut des que es
va saber que era un dels
redactors de l’esborrany de
Constitució catalana, i encara
més des que el Consell General
del Poder Judicial va obrir un
expedient contra ell
precisament per aquest motiu.
Ahir, el secretari general de
Convergència, Josep Rull, li va
expressar el «suport rotund»
del seu partit.

�

Un magistrat
amb atenció
mediàtica



Diari de Girona �

Units,Islàndia,Finlàndia,Noruega...
Hem rebut no fa gaire d’un profes-
sor suís la Constitució suïssa en
francès i en italià. I també s’està in-
teressat amb el nostre esborrany de
Constitució des d’altres llocs d’Eu-
ropa i del món.

Digui’m línies bàsiques que la
distingeixin de la Constitució es-
panyola.

Hi ha separació total de poders.
No pot ser que guanyar unes elec-
cionssuposipodermaneflejarlacú-
pulajudicial.Qualsevolcàrrecelec-
te ho serà a través de llistes obertes
i només podrà exercir dues legisla-
tures, això es, vuit anys. Creiem en
un servei a la comunitat, no en una
professionalització política. S’hi su-
primeixen els aforats. Tots som igu-
alsdavantlallei.Escancel·lenelsin-
dultsgovernamentals.S’hidibuixen
referèndums revocatoris de càr-
recs polítics. Si no es compleix amb
el programa electoral, fora!

Malgrat majories parlamentà-
ries?

És que cap partit podrà obtenir
mésdel49,9%dediputats.Esvavers
la prohibició de les majories abso-
lutesideladisciplinadevotpernor-
ma constituent. Es pretén que els
partits hagin de pactar i no pas
conformar-se passant el corró par-
lamentari.

I el sistema judicial?
S’hi dissenya una justícia de pro-

ximitat, contra el que volia Madrid,
de concentrar els edificis judicials a
les capitals de província. Nosaltres
voldríemacostarlajustíciaalciutadà
inoal’inrevés.Noméstenim10jut-
ges per cada 100.000 habitants,
quan a la resta d’Europa n’hi ha de
15 a 20... Sumaris de 100.000 folis
avui no tenen sentit. Cal digitalitzar,
optimitzar recursos, controlar jut-
ges...Cal controlarqueels jutgesfa-
cin bé la seva feina. No surten les
sentències en el termini que s’hagi
determinat, que no hauria d’ultra-
passar els sis mesos? No es cobra el
salari.Aixòjafuncionaaixíenalguns
estats europeus. Proposem també
tresmesosperalesapel·lacionsitres
més per a les execucions. Hi haurà
d’havertambésupressiódetaxesju-
dicials. I, a més, caldrà catalanitzar
lajustícia.Encaraavuinomésel24%
dels sumaris es fan en català!

Per això un diari de Madrid
publicavaalmaigquevoliaunterç
dels seus companys fora de Cata-
lunya…

L’Estat Català necessitarà uns
1.000 jutges. Ara en té 800. Vaig
calcular que un terç d’aquests vol-
drananar-se’ndeCatalunya,perquè
mai no han fet res per expressar-
se en català. Tothom és benvingut
a Catalunya, però no volem que es
quedin aquells que no compartei-
xen els ideals d’alliberament del
poble català.

Hi haurà Tribunal Constitu-
cional?

No. Una simple Sala de conflic-
tes Constitucionals de cinc mem-
bres elegits així: un per sufragi uni-
versal; un per les tres cinquenes
parts del Parlament; un altre pels
síndics locals de greuges; un altre
pels professionals del Dret i, el dar-

rer, elegit pels jutges.
Com a jurista, vostè creu que el

rei «arbitra i modera» com li
mana la Constitució?

Espero que Felip VI ho faci. El
pare va estar quinze anys desapa-
regutenaquestsentit.Nol’hemvist
ni fent d’àrbitre entre territoris ni
d’àrbitreconstitucional.Vostèhare-
cordat abans que tenim un Presi-
dent del TC que no podria ser-ho
perquèl’article127.1diuqueelsMa-
gistrats no podem pertànyer a par-
titspolíticsiellpertanyiaalPP.Enun
dels discursos el nou rei va dir «de-
fenderé launidaddeEspañadentro
de ladiversidad»; que expliqui què
enténperdiversitat.Laveritatésque
el veig molt llunyà de Catalunya. Jo,
alasevapell, jam’hauriareunitamb
elsrepresentantsdel’AMIidel’ANC
el 12 de setembre. Si Catalunya és
una nació –constitucionalment,
una «nacionalitat»–, que expliqui si
tenim dret a unes determinades
especificitats o no.

A Madrid vostè porta banyes i
cua. Li han posat a la seva boca
aquest pla: el 23 d’abril de 2015,
Proclamació Unilateral d’Inde-
pendència i l’11 de setembre de
2015, celebració del referèndum
constitucional.Encanvi,aOlotens
ha dit que la trobada d’alcaldes a
la Generalitat el 4 d’octubre el va
emocionar, que espera votar el 9-
NiquetéesperancesperquèelTC
aixequi la suspensió de la Llei de
Consultes i del Decret de convo-
catòria.

Certament, joesperopodervotar
el9NitincesperancesqueelTCalci
lasuspensióabans.Perquè?Doncs,
perquèsabenquelasentènciacon-
tra l’Estatut fou una espifiada de la
qual es parla a totes les universitats
delmóniaratenenelsfocusdelsju-
ristes europeus damunt seu per
veurequèfan.HihamembresalTC
que no voldran desprestigiar-se
més.

El veig molt ingenu. No comp-
ta que Espanya es comportarà
com un brau ferit. Posem-nos en
el pitjor.

Aleshores veurem què farà el
Parlament català: desconvocar la
consulta o desobeir el TC. Davant
d’un xoc democràtic de legalitats i
legitimitats, el Tribunal Internacio-
nal de Justícia haurà de dirimir qui
dels dos té raó.

Abans del Tribunal Interna-
cional poden inhabilitar el presi-
dent Mas i deixar-lo sense possi-
bilitatdeconvocareleccionsavan-
çades de caire plebiscitari.

Primer l’han de requerir formal-
ment i, després, obtenir majoria
absoluta al Senat. Ho podrien fer,
però, suposant que fos inhabilitat,
com s’executa? Amb la Guàrdia Ci-
vil enfrontant-se als Mossos per ar-
restar-lo al seu despatx? Quina foto
peraEuropa!Iquinesperóperatots
els catalans! I vindrà un senyor de
negre a ocupar el seu despatx? Po-
bre!

Isuspendrel’autonomiadeCa-
talunya?

Aixònoestàcontemplatenllocde
l’ordenament jurídic. Cregui’m:
prepari’s per anar a votar el 9-N.
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El 9-N hi haurà una
votació. No pot ser
de cap altra manera.
Tant sí com no. Per-

què el no-vot és la derrota dels
partits polítics que defensen la
consulta. I ni Mas ni Junqueras,
ni cap membre de la CUP o ICV,
acceptarà mai abaixar el cap
davant Rajoy. Però també per-
què «el poble de Catalunya» els
passaria factura.

Però serà un pla B. Després
del rebuig d’un referèndum legal
i acordat perquè l’Estat s’hi nega,
el mateix bloc sobiranista haurà
de descartar la consulta institu-
cional amb finalitats polítiques
perquè el TC ho bloqueja i per-
què no hi ha temps material per
fer-la amb garanties iguals per
tothom. Però els catalans seran
cridats a votar. Artur Mas ja ho va
advertir: «Jo no rectificaré en la
voluntat que el poble català pu-
gui votar i pugui decidir el seu fu-
tur» i va insistir que «mentre a Ca-
talunya es donin les condicions
de consens polític, de mobilit-
zació social i d’actitud democrà-
tica i pacífica com s’està demos-
trant, el president de Catalunya
actuarà d’acord amb aquesta
majoria social i parlamentària»,
va reblar. I per això, al final, se ce-
lebrarà un Giga-Arenys.

En alguns pobles catalans
semblarà una consulta, mentre
que a d’altres ni tan sols arriba-
rà l’urna. Alguns ajuntaments
faran servir alguna mena de re-
gistre ciutadà, en altres la ins-
cripció serà voluntària. Alguns
dels convocants seran polítics i
d’altres seran ciutadans volun-
taris. S’intentarà que no sembli
una renúncia. Però sobretot que
la responsabilitat recaigui sobre
l’ANC i la societat civil.

I es vol mantenir el bloc sobi-
ranista unit. Una consulta light
evita les crítiques a un avança-
ment electoral o a la manca d’u-
na llista unitària. I òbviament es
compleix el compromís electoral
de fer una votació el 2014. L’es-
tratègia dels partits polítics bus-
ca que la convocatòria del 9-N ja
no estigui a les seves mans. La
responsabilitat de l’èxit o del fra-
càs es trasllada de nou al «poble»,
a la suposada majoria social ca-
talanista.

Amb aquesta estratègia, els

partits polítics obtenen un altre
benefici: fien de nou la seva sort
a la capacitat de mobilització de
la societat civil. Perquè convocar
aquesta consulta descafeïnada
significa sobretot donar veu als
que volen la independència. Po-
sarien un nombre real i concret
a l’independentisme. No hi hau-
rà discussió, com passa amb les
manifestacions. No dependrà
dels càlculs de la Subdelegació, ni
dels Mossos.

Però no només una qüestió de
xifres. També serà rellevant l’o-
pinió pública. No serà el mateix
una consulta massiva i transver-
sal que l’Estat vulgui impedir
amb la utilització de la força,
que una votació de costellada
que fins i tot l’Estat pugui menys-
prear. També ho va deixar dit
Mas, que el procés sobiranista

s’ha de fer «amb rigor» per evitar
«fer el ridícul».

En l’àmbit també de la reper-
cussió pública serà important el
llenguatge. El bloc sobiranista
es nega a acceptar una consulta
descafeïnada o amb «fórmules
estranyes». Principalment in-
tenten que el terme «descafe-
ïnada» no faci fortuna. El mateix
Artur Mas es va mostrar taxatiu
davant la periodista Mònica Ter-
ribas després de signar la con-
vocatòria del 9-N. «No és una
consulta descafeïnada, això és
una cosa molt seriosa», va ad-
vertir. Òbviament, a ningú li agra-
da que li diguin que està partici-
pant d’un disbarat. Acceptar que
és una consulta menor seria ad-
metre que hi ha votacions que
són un despropòsit.

Tanmateix, amb una consul-
ta diluïda i protagonitzada per
ANC i la societat civil, els partits
polítics hi surten guanyant. En la
part negativa, ningú pot obviar
que un resultat curt –posem-hi
pel cas menys de dos milions de
votants– deixaria el sobiranis-
me en un estat de latència. I que
podria comportar la desaparició
de l’ANC com a moviment unitari
civil i transversal. Un element
menys de pressió i el primer fa-
vor al govern d’Artur Mas. Si l’in-
dependentisme no es mobilitza
o acaba quedant la imatge que el
projecte sobiranista ha fet figa,
CiU i ERC tindran l’excusa per

canviar d’estratègia. I potser
agafar camins diferents i bus-
car aliances noves. Segon
favor a Artur Mas.

També és una victòria per
als polítics si s’aconsegueix un

resultat ampli –posem-hi pel
cas més de tres milions d’inde-
pendentistes. Així, tots els grups
pel Dret a Decidir continuarien
dins la via sobiranista després
d’haver sobreviscut al 9-N sense
fissures i allargarien la legislatu-
ra fins al 2016. Tercer favor a Ar-
tur Mas. Cal recordar que el so-
biranisme ha exonerat el presi-
dent de la Generalitat d’haver de
parlar de la crisi econòmica i de
les conseqüències de les retalla-
des. Mantenir viu el discurs in-
dependentista enmig de la crisi
econòmica seria un èxit. El quart
favor a Artur Mas.

Caldrà que el votant sobira-
nista accepti la performance, el
Giga-Arenys, com a sinònim de
referèndum. I que les conse-
qüències d’un possible fracàs
les assumeixi l’ANC. I així, desviar
l’atenció cap al «poble català»,
que va fallar quan va arribar
«l’hora de la veritat». Ni el presi-
dent de la Generalitat, ni el bloc
sobiranista tindrien cap respon-
sabilitat. Aquest és el Pla B d’Ar-
tur Mas.
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Anàlisi

ElplaBd’ArturMas
«L’estratègia dels partits polítics busca que la
convocatòria del 9-N ja no estigui a les sevesmans.
La responsabilitat de l’èxit o del fracàs es trasllada de
nou al “poble”, a la suposadamajoria social catalanista»

DIARI DE GIRONA

«Una consulta “light”
evita les crítiques a un
avançament electoral o a la
manca d’una llista unitària»

DIARI DE GIRONA


