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D esprés de 52 setma
nes, la Causa Espe
cial 3/20907/2017
arriba a la fi. Més
presència política,

avui: Laura Borràs, JaumeAsens,
Gabriel Rufián i fins i tot Merit
xell Budó, que pel que sembla ha
deixat per unes hores tant la fa
bricació de còctels molotov com
les classes de càlcul i prestidigita
ció. Sensació de final de curs
–Madrid assolellat, abraçades,
últims rituals de lavabo, cafè, ci
garret–, però també la certesa
que res no s’acaba aquí, que tot
és, serà el mateix, pitjor. Només
falta que un to de mòbil sigui el
d’I got you, babe, de Son
ny & Cher, perquè aparegui Bill
Murray. Ningú no s’ha adonat de
res. Ni per què acusava ni de què
es defensava ni què havia fet ni
què havia de dir que havia fet ni
per què s’enfadaven els uns i per
què es defensa un Estat quan li
vacil∙len. És el que passa quan
vius al FIFA World Player. Tu
confecciones els equips, vens,
compres, organitzes partits, ju
gues, guanyes i guanyes.Mónvir
tual. Assolir la independència
com es guanya una Champions.
Curarse un càncer a còpia de
bon humor. Som els millors. Ja
ho va dir Guardiola: quan ens lle
vem d’hora i treballem no hi ha
qui ens pari. El món ens mira.
Yes, we can.
Alleujament i cansament, però

també tristesa i frustració. Res no
s’ha arreglat, perquè hi ha gent
en dues trinxeres que no vol que
s’arregli. Els encausats ja en es
pera de sentència són aquí per
decisions jurídiques i també per
foc amic. Molts dels estrategs de
l’escarment i alguns del momen
tum wagnerià sembla que volen
–espero que sense la crueltat de
confessarho– aquests tipus a la
presó. Heu sentit allò dels danys
col∙laterals? Doncs això. El que
passa i s’ha vist avui per si algú se
n’havia oblidat és que aquests
danys col∙laterals tenen fills, nets,
parelles, famílies, amics i un tros
de vida que ningú els restituirà.
Han passat moltes coses, en

aquests dos dies. Moltes més de
les que pot semblar. Però la física
quàntica continua instal∙lada a
Catalunya. Les defenses han fet
la gran majoria una bona feina.
En un judici penal es jutgen fets.
No el que es diu que es fa, sinó el
que es fa. Quan es mostren els
fets que formen aquesta veritat
–el Govern de la Generalitat no

gades s’invoca la innocència, de
vegades el reu es dispara al peu
ell sol i, moltes d’altres, és a l’ad
vocat a qui li agradaria disparar al
seu client a tots dos peus.
Però en aquest judici aquestes

últimes paraules tenen més
transcendència. I els acusats ho
saben. Gairebé tots esgoten el
quart d’hora. Oriol Junqueras
entra fred en el partit i sembla
que allò ja no va fa per a ell. Exhi
beix el primer poeta. Petrarca,
poca broma. Torna a dir que és
religiós. Jo ja començo a pensar
en l’Iran quan ell sigui president
de la Generalitat. Després amb
altres acusats arriben Espriu,
Maragall i Sòcrates, que no és po
eta però l’estimem igual. Raül
Romeva, Josep Rull i Jordi Tu
rull fan un exercici d’autoimmo
lació que no crec que les seves
defenses celebrin amb cava quan
arribin a casa. Algun s’ensorra
enmig de l’al∙locució, l’emoció
s’encomana al lletrat Jordi Pina i
també en sentirlos una pena afe
gida a la seva és que ja noméspar
len per als seus, una fèrria conne
xió emocional amb la seva gent
que aïlla a qui no s’ha penjat un
llaç groc a la solapa. Carme For
cadell, Dolors Bassas, Jordi
Sànchez i Jordi Cuixart pronun
cien les seves últimes paraules
amb el punt just d’emotivitat,
d’honestedat i d’apel∙lació a un
tribunal que ningú no demana
que sigui just però sí responsable.
Les pròximes setmanes serà difí
cil trobar gent més sola davant
d’una responsabilitat que Mar
chena i la resta dels jutges.
Les últimes paraules s’omplen

d’anècdotes personals, al∙legats
per a la història, mostres d’una
dignitat davant els seus i records
per als lletrats, familiars, tota una
gran part de la població catalana
que no els ha deixat sols. Que
sempre hi ha sigut. Que no s’han
constituït com a foc amic sinó
simplement com a amic. Amic,
família, clan, comunitat. Una to
nade gent que els han escrit, pen
sat, acompanyat i defensat. Que
continuen sense demanarlos
comptes, ni a ells ni a ningú. Els
catalans sabem construirnos des
de la resistència, però a més ara
no hauríem de construirnos ob
viant l’existència de l’altre, dins i
fora de casa. Alguna cosa s’ha
trencat i aquesta sentència no ho
arreglarà pas. Final de curs: tots
suspesos. Tant de bo que els jut
jats puguin llegir aviat Petrarca i
Espriu a casa seva.

va fer res del que deia que feia–,
una veritat que ajudarà una sèrie
de ciutadans a tenir una sentèn
cia justa, –a “poder esperar la
sentència a casa”, ha dit Dolors
Bassa–, de seguida arriba el foc
amic en forma de tuit incendiari
que et parla de judici farsa, d’aquí
estem instaurant la república,
amenaces de pinxo si Bàrcino
cau en mans mores o mira que
maca que m’està quedant la
Guàrdia Pretoriana. Irresponsa
bilitat? Estratègia? Alienació?
Ves a saber. Això sí, amb això te
nim Sonny & Cher almàxim a les
5.59 h els pròxims mil matins. I
en aquesta segona fase quàntica
la Fiscalia, i els salvapàtries fre
gantse les mans. Ens per als
quals els fets no són la realitat per
a ells. Sinó la conspiració que hi
ha sota aquests fets, la conspira
ció dels astuts, dels pacífics, dels
que es vanten de ser justos, lles

tos, guapos, demòcrates i vícti
mes. El tercer estadi cau del nos
tre costat: nosaltres guanyem fins
i tot les derrotes. Coses de ser el
poble elegit. Si ens absolen, els
espanyols són ximples: els hem
enganyat. Si ens envien a galeres,

els espanyols són cruels i despie
tats que condemnen innocents.
Si hi ha condemnes pretâporter,
els espanyols són ximples, cruels,
despietats i, ja posats, estiuegen a
Marina d’Or, ciutat de vacances.
Al matí, la feina dels advocats

és impecable. Han estat molt per
sobre del nivell de la Fiscalia, que
ha semblat totes aquestes setma
nes un club de grans jugadors
que al seu dia van jugar ambCru
yff i Neeskens. Fora de forma, tot
era massa ampli, massa eteri,
massa desesperant. Probable
ment el fet de trossejarho en
quatre ha anat en contra d’una
feina millor. Això i provar de de
mostrar la violència, l’existència
de Llucifer i que l’home no va
anar mai a la Lluna en només 52
sessions i 50.000 folis era una
proesa per a qualsevol.
La tarda es deixa per a les últi

mes paraules dels acusats. Sol
tractarse d’un tràmit en què
aquests tenen dret a concretar
una cosa que la seva defensa no
va deixar clara o va oblidar o per
dirigirse directament al tribu
nal, sense tecnicismes. De vega
des es demana disculpes, de ve

La conspiració dels pacífics
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L’últim dia del judici hi ha alleujament i
cansament, però també tristesa i frustració.
No s’ha arreglat res perquè hi ha gent en
dues trinxeres que no vol que s’arregli.

CARLOS ZANÓN

EL MIRADOR

TONI MUÑOZ Barcelona

El jutjat d’instrucció 13 de Barcelo
na ha rebutjat el processament per
organització criminal dels 28 alts
càrrecs del Govern i empresaris in
vestigatsper l’1O, tal comdemana
va la Fiscalia. Entre ells hi ha alts
càrrecs del Govern, de la Corpora
cióCatalana deMitjansAudiovisu
als (CCMA) i del Diplocat. Ho re

cull lamagistradaAlejandraGil a la
seva últim interlocutòria per res
pondre als recursos contra el pro
cessament.
Segons la jutgessa, no es donen

els supòsits necessaris per poder
atribuir als imputats el delicte d’or
ganització criminal. “No resulta de
les actuacions dels imputats que
comptessin amb la infraestructura
adequada per dur a terme un pla

criminal ni que hi hagués un acord
associatiu durador i no purament
transitori”, assenyala la interlocu
tòria. D’aquesta manera, rebutja la
petició de la Fiscalia, que havia re
corregut contra el processament
dels28altscàrrecsdelGoverniem
presarisperquètambéfossinjutjats
pel delicte d’organització criminal
malgrat que no ho sol∙licitava per
als seus caps quehan estat jutjats al

TribunalSuprem.El fiscal conside
rava que “hi va haver un pla comú
en què cadascuna de les persones
dins de les seves respectives com
petències o àmbits d’actuació van
contribuir de manera decisiva a la
consecució de la celebració del re
ferèndum”.
Tot i així, la jutgessa manté el

processamentcontraels28perdes
obediència, prevaricació, revelació
de secrets, falsedat documental i
malversació.Peraquestúltimdelic
teestanprocessats17d’ells,quevan
abonar una fiança solidària de
5,8 milions d’euros. La jutgessa
afirma que el pagament d’aquesta
quantitat no es limita a sufragar

eventuals“indemnitzacions de res
ponsabilitat civil sinó també a co
brir despeses del procediment i
possibles multes”. Gil respon a al
guns processats que havien dema
nat que s’utilitzessin part dels di
nersqueconstencomafiançaalSu
prem: “Aquesta instructora no està
vinculada per les decisions preses
per altres jutjats”. I argumentaque,
en cas d’absolució al Suprem, les
eventuals responsabilitats no esta
riengarantidesenaquestacausa.
La jutgessa deixa fora de la causa

l’exsecretària de Governació Me
ritxell Massó; la cap de processos
electorals,MontserratVidal, i l’em
presariJosepMariaGispert.c

El jutjat 13 rebutja l’organització
criminal per als processats per l’1O

Els acusats tenen fills,
nets, parelles, famílies,
amics i un tros de vida
que ningú no els
restituirà


