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Declaració institucional del president de la Generalitat 
davant la sentència del TSJC 
 
 
 
 
Palau de la Generalitat, desembre 2019 
 
 

La meva condemna serà la seva condemna. És així com em vaig expressar el 18 de novembre 

davant del tribunal que em jutjava acusat de desobediència per haver defensat, com és el meu 

deure i obligació, la llibertat d'expressió i els drets humans de tots els ciutadans. 

 

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya diu que vaig desobeir i que cal 

inhabilitar-me per a l'exercici del meu càrrec de president de la Generalitat. Un tribunal format 

per tres persones, desproveïdes de la més elemental imparcialitat, en un procés ple 

d'irregularitats, impulsat per una Fiscalia convertida en garant dels interessos del Govern 

espanyol pretén canviar un president escollit pels representants de milions de catalans. 

 

Aquesta és la dimensió de la desproporció amb què l'estat espanyol persegueix, criminalitza, 

reprimeix i pretén posar i treure presidents i governs a Catalunya. 

 

Ho he dit unes quantes vegades: a mi no m'inhabilitarà un tribunal amb motivacions polítiques, 

perquè tan sols ho pot fer el Parlament de Catalunya. És per això que he demanat als grups 

parlamentaris que em van oferir el seu suport —i aquells grups que vulguin oposar-se a la 

repressió i a la utilització de la justícia per a fer política— que ho expressin així en una votació 

al Parlament. 

 

No es tracta de donar-me suport a mi, a Quim Torra. Si no que cal deixar ben clar que els 

presidents d'aquest país no els decideixen els tribunals en procediments irregulars, polititzats 

i amb sentències ja redactades abans del judici. 

 

Ha de quedar palès on rau la sobirania del poble de Catalunya perquè aquesta d'avui és una 

porta oberta a la desmesura, a l'autoritarisme i contra la llibertat d'expressió. Cal que el 

Parlament, el nostre Parlament, es reafirmi en la seva dignitat democràtica. 

 

Per raons ben lògiques, la meva defensa presentarà un recurs contra aquesta sentència , 

senzillament per tornar a sol·licitar un dret que no es va respectar al Tribunal Superior de 

Justícia com és elevar una qüestió prejudicial a instàncies europees. 
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Es tracta de la vulneració de drets fonamentals i cal que l'àmbit de garantia d'aquests drets, 

que és Europa, fixi una posició abans que no es produeixi un dany irreparable que afectaria 

el dret de defensa de milions de ciutadans europeus. De fet, si s'hagués respectat aquest dret 

a una qüestió prejudicial, avui no hi hauria una sentència damunt la taula. 

 

La meva confiança en la justícia espanyola és nul·la després d'haver contemplat el judici polític 

celebrat al Tribunal Suprem i que ha portat a 100 anys de presó a membres del Govern de 

Catalunya, la presidenta Forcadell i els líders de les principals entitats cíviques del país.  

 

Tampoc no em mereix cap confiança després de veure l'ús de criteris polítics de les euroordres 

emeses contra el president Puigdemont i els consellers exiliats. 

 

I tanmateix, cal presentar un recurs perquè cal exhaurir les vies internes de l'estat espanyol 

per acabar aquest cas de defensa de la llibertat d'expressió, insisteixo, al cor d'Europa. Cal 

que anem a cercar la justícia fora quan se'ns nega aquí. 

 

Avui mateix hem vist com es feia justícia des d'Europa. El Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea ha resolt que el vicepresident Oriol Junqueras hauria de ser ara mateix eurodiputat 

exercint com a representant dels ciutadans que el van votar i hauria de gaudir de la immunitat 

pertinent des de la proclamació dels resultats. És una resolució que té implicacions directes 

pel president Molt Honorable Carles Puigdemont i el conseller Toni Comín, que també van 

veure negats els seus drets democràtics. 

 

Com a president de la Generalitat exigeixo la nul·litat del judici que es va celebrar al Tribunal 

Suprem, la llibertat immediata de tots els presos polítics, el retorn lliure dels exiliats i 

l'arxivament de les causes polítiques contra els independentistes. Cal que l'estat espanyol 

reconegui els seus errors i les vulneracions de drets que ha comès tot aquest temps. I que 

reverteixi urgentment la situació actual a favor d'una solució democràtica amb l’exercici del 

dret d’autodeterminació. 

 

Mentre Europa és un exemple de justícia, Espanya continua en el camí de la repressió. 

 

Amb la sentència que avui ha emès el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ens trobem 

davant d'una demostració més de l'absència de concordança entre la legitimitat democràtica 

catalana i la legislació espanyola i, especialment, de l'ús que en fa l'estat. Aquest xoc de 

legitimitat democràtica ens exigeix no retrocedir mai en la defensa de drets conquerits per 

generacions i generacions de catalans que han lluitat molt per aconseguir-los. 
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L'exercici democràtic i en plenitud de la llibertat d'expressió no pertany a cap president de la 

Generalitat. Pertany a tot un poble. I és per això que exercir el càrrec, amb la dignitat amb què 

l'entenc, obliga a no cedir ni sacrificar cap dels drets socials, civils i polítics de la ciutadania. 

 

La repressió no s'ha aturat. No la va aturar un govern del Partit Socialista ni un president 

investit amb els vots dels partits independentistes en una moció de censura. No van servir de 

res els xecs en blanc ni els pagaments per avançat. 

 

La sentència que avui s'ha anunciat, la meva sentència, la meva condemna, era previsible. Ja 

estava escrita abans de jutjar-me. La derrota soferta per la fiscalia i l'acusació popular en el 

judici oral no ha servit de res. Som davant de tribunals polítics que jutgen amb motivacions 

polítiques. És a dir, que no hi ha justícia quan es tracta de jutjar independentistes. 

 

Com ja he dit, presentarem el recurs al Tribunal Suprem, on tornarem a plantejar les qüestions 

tècniques i les prejudicials que no ha volgut tramitar el Tribunal Superior de Justícia. 

 

Avui s'ha anunciat una sentència eminentment política amb l'únic objectiu d'inhabilitar-me i, 

d'aquesta manera, intervenir en la situació política de Catalunya. Aquesta justícia no és cega 

ni imparcial, sinó partidista i completament injusta. 

 

Vull agrair també les mostres de suport i solidaritat rebudes aquestes primeres hores i durant 

tot aquest procés que no ha acabat. Són moments també per a mi inoblidables. 

 

No defallirem. I per acabar, repeteixo el mateix que vaig dir davant del tribunal: que 

continuarem defensant el nostre objectiu polític, legítim, democràtic i majoritari, és a dir, la 

independència de Catalunya. És a dir, una República Catalana lliure. 

 

Moltes gràcies. 

 

 

Quim Torra i Pla 

President de la Generalitat de Catalunya  


