
stem a punt de l’inici del ju-
dici als líders independentis-
tes, un judici de gran trans-
cendència política que mar-
carà el futur de la política a

Catalunya i Espanya. He escrit en diversos
articles d’aquest diari que no estava d’acord
ni amb la presó preventiva que s’ha allargat
de forma innecessària ni amb la qualiica-
ció de rebel·lió que ha fet la iscalia però
també he escrit que ni és veritat que tin -
guem exiliats i presos polítics (no estan en la
situació que estan per motius ideològics), ni
que els líders empresonats no haguessin fet
res mal fet ni que Espanya no sigui una de-
mocràcia com diuen els independentistes.
Des de les famoses sessions parlamentàries
del - de setembre del  els que així
pensem ens hem sentit sols perquè uns i al-
tres han fet de les seves capelletes uns cer-
cles tancats que han fet impossible qualse-
vol diàleg de veritat, han fet impossible les
matisacions, poder deixar clar que alguns
no estem d’acord ni amb uns ni amb els al-
tres. No som equidistants sinó que tenim
opinió pròpia una cosa que en la situació de
crispació que es viu a Catalunya difícilment
té audiència, el soroll ambiental fa difícil fer
sentir les veus més racionals i assenyades.

Durant tot aquest temps de presó pre-
ventiva els independentistes han seguit l’es-
tratègia de carregar contra l’Estat (sempre
l’enemic exterior) però a l’hora del judici
veurem quina és l’estratègia que les defen-

ses seguiran. Tenen tot un ventall de possi-
bilitats, des d’atacar l’Estat dient que és
opressor, no democràtic, que la justícia és
parcial, que és una persecució ideològica,
etc., tot defensant que ells no van fer res
mal fet, ins a una defensa centrada en els
fets a jutjar reconeixent certs errors i renun-
ciant a la unilateralitat.

L’objectiu declarat dels encausats és por-
tar el cas al tribunal europeu però donada
la rellevància del judici i la presència de
premsa internacional hauran de mesurar
bé les seves airmacions. Si es passen dient
que no estem en un estat democràtic o que
no varen fer res mal fet o continuen defen-
sant la unilateralitat (com feia Rull fa pocs
dies) ho tenen malament a Europa si no és
que una condemna desaforada els doni
aire. Si es passen de suaus defensant-se de
la rebel·lió però reconeixent els fets i renun-
ciant a la unilateralitat, tindran els crits de
l’ANC, els CDRs i les CUP així com de molta
gent de bona fe a qui van llençar irrespon-
sablement al carrer dient-los que la inde-
pendència (la República) estava a tocar i
que ara els poden respondre dient-los tra-
ïdors, dient-los que els van enganyar.

Un darrer apunt, caldrà veure si tots els
imputats es defensen en la mateixa línia.
Per molt que parlin de coordinar defenses
no està clar que ho aconsegueixin i que, a
l’hora de la veritat, no alorin defenses ideo-
lògicament diferents.

Els jutges també ho tenen difícil perquè

l’ambient no és el més
propici per a un judici.
Parteixen d’un punt ne-
gatiu que és haver man-
tingut la presó preventiva
de forma abusiva. Però
també és cert que els en-
causats i els que els su-
porten els han acusat
de forma abusiva, els
han dit manta vegades
que són parcials, els
han atacat de totes les
formes possibles i ara
als jutges els toca saber
estar per sobre del soroll
i jutjar el que tenen al
davant amb justícia, sen-
se ressentiment. No es fà-
cil el seu paper. Segur que
facin el que facin tindran
crítiques que poden ser
molt dures. Si dicten sen-
tències dures, els indepen-
dentistes i molts altres sec-
tors de la societat catalana i
inclús de l’espanyola protes-
taran, mentre que si dicten
sentències suaus tindran les
crítiques (suaus) dels inde-
pendentistes (que pensen que
no van fer res mal fet) i seran
criticats sense pietat per la dreta
de PP i Ciutadans i per la ultra-
dreta. 

A punt de començar el judici hi
ha alguns motius per a l’esperan-
ça. Per una part, els jutges han dit
que no restringiran les comparei-
xences de testimonis i que defen-
saran la màxima transparència
informativa. Per l’altra, la carta
irmada per tots els expresi-
dents (inclosos Maragall i
Montilla) demanant la
i de la presó preventi-
va i l’entrevista Mas-

Montilla publicada a La Vanguar-
dia de diumenge /, donen
pistes que algunes coses es mo-
uen.

Però ara que ja tenim el judi-
ci a tocar, em mullaré perquè

crec que és moment de fer-ho i
és molt important per al futur

de Catalunya. A mi em
semblaria raonable

que els líders en-
causats tinguin
condemnes su-
aus, que se’ls in-

habiliti per a la
política un temps

raonable (perquè varen actuar contra
les lleis amb coneixement de causa)
però que no hagin d’estar més temps
a la presó (ja hi han estat suicient i
potser massa com a preventius). Això,
òbviament sempre que els acusats re-
nunciïn a la unilateralitat i que diguin
que, en el futur, acataran les lleis, ac-
tuaran democràticament. Crec que
seria una solució justa, deixaria clar
que van fer coses que en democràcia

no poden fer-se i podria ser acceptable
per a la ciutadania i potser tindríem
una porta oberta a possibles solucions
del conlicte. 

Rajoy va traspassar un problema
polític a la judicatura. Ara els toca als
jutges de ser conscients de les conse-
qüències dels seus actes i decidir en
justícia tenint present la situació que
viu Catalunya i Espanya, tenint pre-
sent que existeix una línia de nego-
ciació entre els governs de Catalu-
nya i Espanya que convindria no

trencar. Ara els jutges tenen la
possibilitat de refer la seva cre-

dibilitat i demostrar que te-
nen sentit d’estat, un sentit

que ni els independentis-
tes ni la dreta han de-
mostrat tenir.

E

EL JUDICI

Francesc Esteva
INVESTIGADOR EMÈRIT DEL CSIC, FUNDADOR DEL PSC

I MEMBRE DE FEDERALISTES D’ESQUERRES

l desembre de l’any , men-
tre l’Estat espanyol mirava amb
incertesa el seu destí polític, un
grup de visionaris va reunir-se

a Roses per parlar del futur de la Costa Bra-
va. El debat, fructífer com cap altre, va po-
sar de manifest els riscos que sobrevolaven
els valors ambientals, paisatgístics i patri-
monials d’una de les zones europees amb
major impacte sobre el territori.

 anys més tard, el Col·legi d’Arquitec-
tes va organitzar un segon Congrés sobre
la temàtica, on experts de primer nivell
van denunciar conjuntament la insosteni-
bilitat del model de creixement socioeco-
nòmic i d’ocupació del territori. Des de lla-
vors, dos factors van col·laborar a rebaixar
la gravetat de la problemàtica. D’una ban-
da, la crisi econòmica va donar una treva
al litoral i, de l’altra, el Departament de
Territori va anar executant els mecanismes
que tenia a la seva disposició per minimit-

zar l’impacte dels projectes urbanístics, els
quals, valorats a posteriori, segurament
van ser insuicients.

 anys més tard d’aquesta segona ita,
s’ha reactivat la vella amenaça, magniica-

da per les circumstàncies, però alhora
ignorada per aquells que confonen el
 benestar i el progrés econòmic amb el
creixement urbanístic.

Fa uns dies, la Comissió d’Urbanisme
de Girona va aprovar, en la tramitació del
Pla director urbanístic de revisió dels sòls
no sostenibles del litoral gironí, una mora-
tòria urbanística d’un any a la franja costa-
nera de  metres entre Portbou i Blanes.
Malgrat que la mesura ponderava peti-
cions socials i seguretat jurídica, l’abast ex-
cessiu de la moratòria, la manca de con-
sens que reclamen els nous temps i el ca-
ràcter generalista de la suspensió han
 exigit que la secretaria d’Hàbitat Urbà i
Territori es comprometés, el passat dime-
cres , a escurçar l’any de suspensió per
als casos amb menor impacte.

Davant d’aquest nou escenari, iniciem
una valuosa inestra de temps que ha de
centrar-se, sense caure en debats reitera -

tius, en la relexió, deinició i impuls del
model de territori que volem per al nostre
país, en consonància amb els objectius per
al desenvolupament sostenible, la seva es-
pecial protecció i preservació de l’entorn i
la satisfacció de les necessitats reals de les
persones.

El Col·legi d’Arquitectes defensa l’elabo-
ració de polítiques públiques basades en
un urbanisme i creixement moderat i sos-
tenible. Tanmateix, referma la urgència de
desenvolupar un projecte de país que po-
tenciï la rehabilitació i renovació urbana,
tal com succeeix a la majoria de països eu-
ropeus. 

Ara toca que tots els actors involucrats
en la transformació urbanística de la Costa
Brava estiguem a l’alçada del conlicte,
efectuant una mirada sistèmica, supramu-
nicipal, concertada, integral i, per sobre de
tot, generosa amb les generacions presents
i futures.
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