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J.M.CANALÍAS / J. MARTÍNEZ • Santiago 
Vidal (1954) és un jutge mediàtic i incòmode 
de cara al poder establert. Defensa sense em-
buts la construcció de Catalunya com a nou 
Estat i, de fet, treballa amb un grup de nou 
juristes més en l’esborrany d’una hipotèti-
ca Constitució Catalana. El seu posiciona-
ment li ha estat a punt de costar la suspensió. 
Lluny d’atemorir-se, segueix expressant-se a 
entrevistes, tertúlies i xerrades -una d’elles, 
recentment, al Prat-. Ho fa amb una claredat 
diametralment oposada a l’enrevessat llen-
guatge jurídic.

Després del 9-N, què? Estic molt satis-
fet. 2,3 milions de participants són un toc 
molt important de la ciutadania al Govern 
Espanyol i un reforçament important al de 
Catalunya. L’any 2015 serà trascendental. El 
canvi polític que preveuen les enquestes obre 
la porta no només a aquesta negociació im-
prescindible entre Catalunya i l’Estat espan-
yol, sinò també a la possibilitat que Catalun-
ya pugui realitzar el seu procès tot i que no hi 
hagi pacte. Jo desitjo que hi hagi pacte, però 
també és possible una reforma constitucio-
nal a fons, la instauració de una república fe-
deral a tot l’Estat de cara al 2016… El tauler 
d’escacs està molt obert.

La irrupció de noves forces polítiques 
ajuda molt a pensar en aquest escenari? 
Sense dubte, perquè trenca aquest bipartidis-
me que segurament al principi era impres-
cindible per garantir el canvi d’una dicta-
dura a una democràcia, però que ara ja no 
respon a la realitat sociològica del país.

Igual que la Constitució? Efectivament. La 
Constitució és un marc legal que ha donat 
molt bons resultats garantint drets fonamen-
tals com la llibertat d’expressió o de mani-
festació, però ha quedat obsoleta. D’aquí que 
un grup de juristes ens estem plantejant com 
hauria de ser una Constitució ideal. 

Malgrat la força que es va demostrar el 
9-N, el cert és que la fiscalia s’ha arribat 
a plantejar una querella contra Artur Mas 
i altres membres del Govern per desobe-
diència i prevaricació. Hi ha fonaments 
per fer aquesta acusació? És un gravíssim 
error judicialitzar i criminalitzar decisions 
polítiques. Però a més, no veig enlloc els de-
lictes de desobediència i prevaricació. La des-
obediència exigeix una reiteració negativa a 
uns requeriments previs per part del Tribunal 
Constitucional. I el propi TC no va acceptar 
la petició de la Fiscalia de fer un requeriment 
exprés al president Mas. Pel que fa a la pre-
varicació, que en el fons significa dictar actes 
administratius injustos malgastant diners pú-
blics, amb franquesa, tampoc la veig, perquè 
els edificis on es van celebrar les votacions, al-
guns eren privats i concertats, i pel que fa als 
públics, de vegades s’oblida que són propietat 
dels ciutadans. Al cap i a la fi, els ciutadans 
van prendre possessió pacífica, democràtica i 
consentida d’una cosa que és seva. 

També s’argumenta que les paperetes les 
van elaborar reclusos de presons. El ma-
terial logístic va ser realitzat de forma volun-
tària pel centre de reinserció de presos i a mi 
em consta que no han cobrat absolutament 
res per aquesta feina. Sí, després hi ha el cost 
del paper. Però qui ens diu que el proveïdor 
no l’ha subministrat també gratuïtament?

És a dir, hi intervé tanta gent que, a la 
pràctica, seria impossible detectar un 
lucre? És que no es pot lluitar contra molins 
de vent. No es pot anar contra una massa de 
ciutadans.

Però alguna base legal hi deu veure el 
PP per insistir en aquesta línia. Jo només 
m’ho explico des d’un punt de vista electo-
ral. Les enquestes els donen resultats molts 
dolents de cara al 2015 i saben que, si cedei-
xen també en aquest tema, els resultats seran 

catastròfics. El que em sorprèn és que orga-
nismes com l’Advocacia de l’Estat o el Con-
sell d’Estat no adverteixin [al Govern cen-
tral] que així no va enlloc i que cedeixin tan 
fàcilment a les pressions governamentals. 

Diu el president Mas que ara és el moment 
de l’alta política. Tot i això, la construcció 
d’un nou Estat exigeix bases legislatives 
i, per tant, una participació activa dels ju-
ristes. Com s’articula això? Hi ha elements 
previs, com l’esborrany de la Constitució, 
que es poden anar treballant, però les lleis 
no es podran publicar fins que no hi hagi un 
nou Parlament constituit. Crec que entre el 
2016 i finals del 2017 es donarà la construcció 
jurídica d’aquest nou Estat, amb o sense pac-
te amb l’Estat. Si és amb pacte, serà a l’estil 
d’Escòcia i el Regne Unit, on es decidiran el 
traspàs d’actius i passius, el deute, les infras-
tructures, la caixa de la Seguretat Social pel 
tema de les pensions… Si no és pactat, doncs 
es farà mitjançant la Convenció de Gènova, 
del 1986, que estableix que, quan una nació, 
de forma majoritària, pacífica i democràtica, 
decideix secessionar-se del seu Estat matriu, 
aquest Estat matriu s’ha d’asseure a negociar. 
I, si no ho fa, intervé el Tribunal Internacio-
nal de Justícia com a mediador.

Però això va per llarg, no? Aquest procès 
no serà ràpid. Portem des del 2010, que va 

“Una solució que es treballa a fons 
és que Alemanya o Israel facin de 
banc temporal de Catalunya”
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“D’aquí a tres anys, 
Catalunya farà el pas de 
nació a Estat per vies legals, 
polítiques i pacífiques”
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ser l’any de l’esclat social arran de la dinami-
tació de l’Estatut. I encara queden tres anys 
més per fer les coses ben fetes. Però hem 
d’estar tranquils, perquè ja no seran anys de 
lluita ciutadana. Ara la feina és dels polítics i 
juristes. La societat civil farà bé d’empènyer, 
però no caldran tantes mobilitzacions.

El procès no corre el risc de desinflar-se, 
si la ciutadania s’hi deixa d’implicar? Es-
tic convençut que ja no. El perill màxim es 
va córrer quan es va trencar la unitat dels 
cinc partits polítics. Si no arriba a ser pel 
moviment ciutadà de l’ANC i Òmnium, tot 
s’hauria anat en orris. Ara, afortunadament, 
és l’hora de la política.

Vostè veu una Catalunya independent? 
N’estic absolutament convençut. Aclareixo, 
jo sóc molt ingenu i optimista, m’ho diu 
tothom. Ara bé, hi ha dades objectives que 
ens diuen que d’aquí a tres anys vista, Ca-
talunya haura aconseguit fer el pas de nació 
a Estat. I ho farà per vies legals, polítiques i 
pacífiques. 

També faran un paper important, ima-
gino, els lobbies econòmics. Aquests tin-
dran la clau de volta, no tinc cap dubte. A 
aquests lobbies tant els hi fa que Catalunya i 
Espanya siguin un sol Estat o no. El que els 
interessa és que les seves inversions funcio-
nin, estiguin garantides i que no hi hagi obs-
tacles a la lliure circulació de mercaderies i 
de capital. I, sobre tot, que hi hagi garanties 
de pagament del deute. Si Catalunya garan-
teix tot això, no posaran cap obstacle.

I és solvent, Catalunya, en aquest sentit? 
D’economia, no en sé, però he parlat amb 
economistes de renom i ells tenen quantitat 
d’informes on posen, negre sobre blanc, to-
tes les dades. Diuen que Catalunya passarà 
quatre o cinc anys difícils per problemes de 
liquiditat; no podrem acudir al Banc Central 
Europeu per finançar els deutes, perquè en-
cara no serem un Estat membre de la Unió 
Europea. I, si ho som, no ho serem amb ple 

dret. Però això té una solució, que s’està tre-
ballant a fons: que un altre Estat amb solvèn-
cia, i es parla bàsicament d’Israel i Aleman-
ya, ens faci de banc temporalment.

Ostres! Israel? I no és arriscat pensar 
que un país que combat l’independen-
tisme palestí donarà suport a l’indepen-
dentisme català? O és que els diners es 
mouen en un altre sentit? Primer és que 
els diners tenen altres criteris. I després, el 
tema palestí es caracteritza per la violència. 
En canvi, el tema català, es caracteritza per 
la lliçó de civisme, pacifisme i de fer les coses 
ben fetes que estem donant a tot el món. I 
això, als israelians, els agrada molt. Molt.

Si no arribem a un acord amb l’Estat Es-
panyol, la inclusió de Catalunya com a 
Estat membre de la UE seria impossible, 
amb les normatives actuals. Miri, jo he 
llegit els informes d’un parlamentari anglès, 
un altre de francès i d’un catedràtic català de 
dret internacional i tots tres coincideixen en 
el mateix: la Unió Europea es guia per crite-
ris pragmàtics. Com que no hi ha cap norma 
que prohibeixi la situació que es generarà 
entre Catalunya i Espanya, perquè bàsica-
ment no està prevista, el procès de Catalunya 
serà el que crearà el marc legal per regular 
aquesta situació. Per tant, més que obstacles 
de la Unió Europea, el que veig és un marc 
jurídic en el que, inicialment, serem un Estat 
lliure associat, dins de la UE. Al Parlament 
Europeu tindrem veu, però no vot; tindrem 
representants, però sense dret a tenir un co-

missari; no entrarem a la ronda de presidir 
el Consell d’Europa cada sis mesos... Però 
això són qüestions temporals que a la vida 
pràctica del ciutadà no es notaran. I ho diuen 
aquests experts, no pas jo.

A vostè també li han buscat les pessigo-
lles des de Madrid, durant aquest procés. 
La Fiscalia va demanar la seva suspen-
sió i se’n va lliurar per quatre vots a tres. 
Va haver-hi discrepàncies en el Consell 
General del Poder Judicial. Tan interpre-
tables són les normes a la justícia? Grou-
cho Marx deia que, on hi ha dos juristes, hi 
ha tres opinions. En Dret, tot és interpreta-
ble. Evidentment, un paràgraf estableix com 
a falta molt greu que els jutges no respectin 
la fidelitat a la Constitució. Punt. Què és ser 
fidel a la Constitució? Jo ho interpreto com 
que, en les meves resolucions judicials, com-
pleixi els mandats constitucionals, sense 
saltar-me un article perquè no m’agradi, per 
exemple. Ara, proposar un nou estatus jurí-
dic d’un territori i elaborar una Constitució 
ideal per aquest nou Estat és ser infidel a la 
Constitució? Penso que no.

Com a mínim, aquest futur nou Estat tin-
dria lleis més clares? El document que es-
tem elaborant té la meitat dels articles que té 
la Constitució Espanyola. Com més curts i 
amb menys frases, més clars són els articles, 
és més fàcil que no hi hagi discrepàncies. En 
general, els textos seran més concrets, mo-
derns i eficients.

Quan el presentin a principis de l’any vi-
nent, preveuen un altre toc d’atenció per 
part del poder? És possible. Però una cosa 
és que jo estigui preocupat pel meu futur 
professional i una altra cosa és que això em 
faci perdre el compromís per una feina que 
he començat, insisteixo, no per encàrrec de 
ningú, tot i que des de Madrid insisteixin 
que és un encàrrec encobert de la Genera-
litat o d’Esquerra. Tant els costa entendre 
que un grup de juristes tinguem inquietuds 
intel·lectuals?

“Al poder econòmic, mentre 
tingui les inversions i el 
pagament del deute 
garantits, tant li fa que 
Catalunya i Espanya siguin 
un Estat o dos”

L’ENTREVISTA
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A la judicatura espanyola, com es veu tot 
aquest tema? Agraeixo la pregunta, perquè 
a tots els companys jutges amb què he parlat, 
tant de Catalunya com de la resta de l’Estat, 
els hi sembla interessant i no comprenen les 
reaccions del Consell del Poder Judicial ni la 
Fiscalia de l’Estat. Recordo amb humilitat i 
emoció que vaig rebre centenars de mostres 
de suport de fiscals i jutges de fora de Cata-
lunya quan se’m va obrir l’expedient.

I des del món de l’empresa reben su-
ports? Suport logístic o econòmic, cap ni 
un. Ni de l’ANC, ni d’Òmnium. A veure, 
reunir-se 10 juristes per debatre i redac-
tar coses no té cap cost econòmic. Per això 
m’estranya que quan vaig haver de declarar 
a Madrid, insistissin molt en preguntar on es 
reuníem i qui ens pagava les despeses.

Pel que ja s’ha filtrat, l’esborrany de la 
Constitució Catalana diu que la funció 
social de l’habitatge estarà per sobre del 
dret a la propietat privada. Com farà la 
Constitució Catalana perquè el dret a l’ha-
bitatge sigui real i efectiu? La forma perquè 
no sigui una simple declaració de principis, 
com passa ara a la Constitució Espanyola, és 
traslladar el drets socials al capítol I, que par-
la dels drets fonamentals i exigibles davant 
dels tribunals, com són el dret a la vida, a la 
llibertat d’expressió i manifestació, etcètera. 
Si te’ls prohibeixen, pots acudir a un tribunal 
perquè t’ampari. En canvi, actualment, si un 
ajuntament li denega a una persona un habi-
tatge de lloguer social de 200 euros i aquesta 
persona acudeix als tribunals, el jutge li dirà 
que no té competències. Perquè la llei diu: “Té 
vostè dret”, però “quan hi hagi pressupostos, 
capacitats…”. Si ho traslladem al capítol I, el 
ciutadà que demostri que compleix els re-
quisits per tenir un habitatge social, podrà 
reclamar-ho davant d’un jutge. 

Es parla també de garantir una renda mí-
nima. Sí, però compte, també establim obli-
gacions. No es tracta de subvencionar perso-
nes. Aquestes persones, a banda de complir 

uns requisits, hauran d’estar a disposició de 
les autoritats municipals per fer feines en be-
nefici de la comunitat. 

Tan difícil era integrar tot això a la Cons-
titució actual. Em sorprèn que, des del 
1978, ningú no s’hi hagi posat. Voluntat i 
ganes. És l’únic que ha faltat. La feina que es-
tem fent no és complicada. Només es tracta 
de traslladar a normes jurídiques la sensibi-
litat social. Clar que és més car un Estat que 
tutel·la els ciutadans més desfavorits, però 
només es tracta de redistribuir la riquesa. 

Catalunya no és aliena als vicis de la resta 
de l’Estat, com ara la corrupció. Com es 
pot corregir amb un nou Estat? Això serà 
complex. De vegades no ens fixem, però, per-
què hi hagi corruptes ha d’haver-hi corrup-
tors, empresaris disposats a fer pagaments... 
Perquè hi hagi economia submergida, ha 
d’haver-hi sempre un lampista que pregunti 
si ho volem amb o sense IVA. Ha de canviar 
una cosa molt difícil de canviar: els valors 
ètics de la ciutadania. Als països nòrdics, per 
exemple, hi ha unes caixetes al carrer amb els 
diaris. Tu n’agafes un i poses l’euro al costat. 
I no he vist mai ningú que agafi el diari sense 
posar l’euro o que fiqui mà a la caixa dels di-
ners. Aquí, fas això ara, i un agafaria cinc dia-
ris i l’altre ficaria la mà a la caixa directament. 

I mentre no canvïin els valors ètics? Doncs 
caldrà una oficina antifrau que realment fun-
cioni, que tingui tots els mitjans que ara no té 
i que sigui independent del Govern. Fins ara, 
tots els fiscals anticorrupció han coincidit en 

el mateix: la mancança de mitjans humans i 
materials per investigar és crònica.

Una mancança interessada? Completa-
ment. Els diners hi són, però cal establir les 
prioritats.

Es considera un jutge incòmode? Qualse-
vol persona discrepant d’aquest pensament 
que prefereix models que ja han passat a Es-
panya molesta.

Altres jutges incòmodes han acabat to-
pant amb el poder. Li ha passat a Garzón, 
a Silva… Les reaccions que hi ha hagut de 
l’Estat contra aquests companys han estat 
absolutament desproporcionades. Una altra 
cosa és que jo comparteixi el que han fet. Els 
jutges també cometem errors. Garzón va co-
metre un sobre les competències per investi-
gar les foses i les intervencions telefòniques. 
I Elpidio sabia perfectament que no podia 
dictar presó sense fiança contra Blesa.

Si ho saben, per què van caure l’error? En 
aquests dos casos, el personatge es va menjar 
la persona. Van arribar a pensar que ells no 
tenien línies vermelles. I les línies vermelles 
hi són sempre, tot i que de vegades t’hi has 
d’apropar si vols fer el que creus que has de fer.

Quina és la seva línia vermella? Per exem-
ple, treballar en la construcció d’un nou Es-
tat per a un partit polític concret. Tinc ideo-
logia i vot com qualsevol altre, però com a 
jutge no puc treballar per a un Govern ni per 
a cap partit.

I li hauran ofert. Evidentment. I la resposta 
sempre ha sigut, i seguirà sent, la mateixa: jo 
no em passaré mai a la política. Mai. Primer, 
perquè perdria el que més m’agrada, que és 
fer de jutge. I, segon, perquè en política, per 
molt que treballis a favor de la ciutadania, 
perds la independència. Cada cop que veig al 
Congrès o al Parlament al portaveu de cada 
partit indicant als diputats l’opció que han 
de votar, em poso malalt. •

“Caldrà una oficina antifrau 
que realment funcioni, que 
tingui tots els mitjans que 
ara no té i que sigui 
independent del Govern”

L’ENTREVISTA


