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Pel seu indubtable interès, repro-
duïm, traduït al català, l’article que 
aquest col·laborador d’EL 9 NOU va 
publicar a Diario 16, el dia 8.

Heus aquí un lema que va servir durant molts anys 
per a intentar amagar les vergonyes d’un estat, 
l’espanyol, que no responia als estàndards euro-
peus i que intentava, per tots els mitjans, justificar 
aquest dèficit tractant de fer-lo passar per rectitud, 
per una manera d’entendre el món molt més pura, 
molt més profunda i molt més respectuosa amb 
l’essència de les coses. Es venia, a més, un sol i unes 
platges que l’Europa avançada no tenia, es venia el 
xoriço, el pernil i la paella, es venia el catolicisme, 
es venia la virilitat dels espanyols, la valentia del 
torero i la singularitat d’una festa nacional la cruel-
tat de la qual horroritzava les consciències més sen-
sibles. Recordeu, estimat lector d’una certa edat?

Naturalment, de portes enfora, l’intent no pas-
sava de ser això: un intent. I el món es mirava l’Es-
panya franquista amb certa simpatia per la llàsti-
ma que fèiem, els pobres ciutadans que havíem de 
patir-la, però amb menyspreu pels seus dirigents, 
que feien uns esforços desesperats per integrar-la 
a una Europa que era l’embrió del que és avui, uns 
esforços que els feien el mateix efecte que ens fan 
els moviments d’un gat davant un mirall intentant 
esgarrapar la seva pròpia imatge. A l’interior, hi 
havia molta gent que s’empassava aquesta Espa-
nya de botijo y pandereta i que es creia de bona 
fe que la seva Espanya retrògrada, endarrerida, 
pobra, inculta i víctima d’una intolerable repres-
sió política era la reserva espiritual d’Occident. I 
en les memorables pel·lícules espanyoles de l’èpo-
ca en què sortien immigrants espanyols que vivien 
a Alemanya o a Suïssa, es prodigaven sempre dra-
màtiques al·lusions a l’enyorança dels béns de la 
pàtria que havien hagut d’abandonar i al seu pene-
diment per haver-la abandonat. No s’esmentava 
mai, però, per què havien hagut d’abandonar-la.

Avui les coses són diferents. Espanya va compre-
nent molt a poc a poc que no és el món qui ha de 
apropar-se a Espanya, sinó Espanya qui ha de con-
vergir amb el món si vol tenir algun predicament 
en el pla internacional. No obstant això, com que 
la transició a aquesta dita democràcia que tenim 
avui es va fer, de manera quirúrgica, intentant, 
sobretot, no tocar els teixits bàsics de la societat 
franquista, resten encara, entre nosaltres, molts 
vestigis d’aquella Espanya que contemplava el seu 
propi melic com si es tractés del món sencer.

I avui la justícia espanyola, un dels àmbits 
d’aquella Espanya que han estat menys depurats, 
com correspondria haver fet en un procés que 
tenia com a finalitat el pas d’un règim totalitari 
i criminal a un altre que es pretén parlamenta-
ri i democràtic, acusa evidents tics que posen de 
manifest la distància que hi ha entre aquesta jus-
tícia i la concepció del que és una veritable demo-
cràcia.

I assistim al ridícul constant que fa el jutge Lla-
rena quan, un cop rere l’altre, la justícia de paï-
sos amb democràcies molt més evolucionades que 
l’espanyola li recorden que això no és el jardí de 
casa seva, on pot fer i desfer al seu gust, sinó que 
hi ha unes regles del joc que, si a Espanya no estan 
disposats a respectar, als estats on la separació de 
poders és un valor, sí que es respecten; i que no 
pot anar enredant amb les seves euroordres, que 
ara les trec i ara les poso.

França, Suècia, Bèlgica, Alemanya, Lituània, 
Àustria, Suïssa, el Regne Unit i, ara Itàlia, un país 
tan meridional com Espanya –quina vergonya!–, 
han recordat reiteradament a la justícia espanyo-
la que les coses no es fan així. Que els ciutadans 
tenim uns drets que cal respectar i que les perse-
cucions polítiques són molt lletges i que no s’hi 
pot jugar. Que les lleis s’han d’aplicar amb rigor 
i que no es poden interpretar segons la conveni-

ència o la ideologia política del jutge de torn, que 
sol ser sempre la mateixa, si més no, quan parlem 
de la cúpula judicial espanyola. Perquè la sepa-
ració de poders és sagrada i s’ha de preservar per 
damunt de tot i en qualsevol circumstància.

I això, respecte a la justícia. Perquè després hi 
ha la part política de l’Estat. Aquesta part política 
els actuals caps visibles de la qual –em refereixo a 
Pablo Casado i Pedro Sánchez– han promès al seu 
electorat, en diferents moments, que portarien 
el president Puigdemont davant la justícia espa-
nyola. Però què voleu portar, homes de Déu? Si 
això és cosa dels jutges...! Que potser ordenareu o 
suggerireu a la fiscalia de l’Estat, aquella que afi-
na les coses –recordeu?– o a algun jutge que pren-
guin determinades decisions? Decisions que són 
judicials i no polítiques? Això és el que fareu? I la 
separació de poders? I la democràcia? On queda 
la democràcia? Us l’esteu fumant entre els uns i 
els altres! Teniu idea de l’impacte que aquestes 
ridícules proclames produeixen en l’opinió públi-

ca europea dels països amb democràcies consoli-
dades? Que us és igual? Deixeu de dir bajanades, 
si us plau, que produeixen vergonya aliena.

I llavors recorreu als vells costums, com quan 
s’al·ludia al contuberni judeomasònic del qual, 
suposadament, era víctima l’Estat espanyol, una 
afirmació que movia al somriure a l’Europa demo-
cràtica. Una afirmació que tractava els espanyols 
d’indigents mentals, als quals es podia entabanar 
fàcilment amb unes gotes de demagògia i de naci-
onalisme ben administrades.

Mou, doncs, al somriure l’afirmació que va fer 
Pablo Casado fa uns dies a la plaça de toros de 
València davant el seu electorat més fidel dient 
que viatjaria fins a l’últim país de la Unió Europea 
per fer que es respectés la justícia espanyola. Quin 
ridícul...! El respecte es guanya, senyor Casado. No 
s’exigeix. I, de moment, tal com anem, la justícia 
espanyola, de bracet amb la democràcia espanyo-
la, està propiciant la major pèrdua de respecte que 

es recorda des de l’època de la transició. I, així, no 
anem bé...

Dirigents com Pablo Casado, que s’han atipat 
de proclamar que cal deixar fer la seva feina als 
jutges, ara descobrim que el que volia dir era que, 
els que calia deixar que treballessin, era exclusi-
vament els jutges espanyols. Els estrangers, no, 
perquè aquests formen, tots, part del contuber-
ni que persegueix les essències del bé, que només 
Espanya sap guardar gelosament. I la multitud de 
València, exaltada, cridava acríticament a favor de 
qualsevol proclama d’aquestes, completament bui-
da de contingut.

D’altra banda, les meves potser escasses llums 
només m’arriben per explicar-me de dues mane-
res que el jutge Llarena deixi la justícia espanyo-
la en entredit, una vegada rere l’altra. Les meves 
hipòtesis, naturalment no comprovades, són les 
següents: la primera s’explicaria a través de la tan 
espanyola picaresca. Intentar que el jutge euro-
peu de torn no s’adonés que l’euroordre no estava 
activa o bé confiar que no s’atrevís a deixar una 
altra vegada en evidència la ja malmesa justícia 
espanyola únicament per un defecte en el tràmit. 
Tanmateix, ja s’ha vist que això només funciona a 
Espanya i que, als estats seriosos, les coses no es 
fan d’aquesta manera perquè hi ha un respecte a 
la forma, que és també un element indispensable 
per protegir els drets dels ciutadans .

Ens quedaria encara una segona hipòtesi: que el 
jutge Llarena actués sabent que les seves petici-
ons serien denegades. Això constituiria una estra-
tègia per donar ocasió a la dreta espanyola de des-
barrar del govern i emetre infundades opinions 
en el sentit que, hipotèticament, la seva actitud 
afavoriria les traves que la justícia espanyola tro-
ba a Europa. Això alimentaria el desprestigi d’una 
força política que ha indultat els presos indepen-
dentistes i que no actua sobre el moviment català 
amb la contundència que desitjaria la cúpula de la 
judicatura i, per tant, aquesta treballaria per un 
retorn a governs més afins. Si aquesta hipòtesi es 
confirmés, seria un torpede de gran envergadura 
a la línia de flotació de la separació de poders a 
Espanya i, per tant, a la qualitat de la seva demo-
cràcia.

Hi ha, encara, una tercera hipòtesi, que és la que 
més s’ha divulgat a través dels mitjans. Una supo-
sada incompetència del jutge Llarena, que hauria 
actuat amb una dubtosa perícia, que seria la cau-
sa dels seus constants fracassos. Ara bé, em costa 
molt de creure que una persona que ha arribat a 
la posició del jutge Llarena tingui tan poc conei-
xement de la justícia europea com per cometre 
errors tan grans com els que l’han portat a haver 
d’endur-se una enrabiada cada cop que qualsevol 
dels reclamats per la justícia espanyola ha pas-
sejat lliurement per diferents països d’Europa. I 
em costa molt de creure, també, que se li permeti 
caure una vegada rere l’altra en el mateix error. 
Perquè si fos això, estaríem davant d’una institu-
ció amb uns nivells d’incompetència tan alts que 
la desqualificarien immediatament per continuar 
impartint, ni un minut més, això que en diuen jus-
tícia.

El fet cert és que els exiliats catalans poden 
passejar lliurement per tot el territori de la Unió 
Europea, excepte per l’espanyol. I els ciutadans 
que patim aquest estat mereixeríem que algú ens 
expliqués què passa. I que ho fes sense insultar la 
nostra intel·ligència, sense considerar-nos menors 
d’edat, sense al·ludir, doncs, a una espècie de 
suposada fosca aliança de tot Europa contra la jus-
tícia espanyola, que només gregaris com els que es 
van aplegar a la plaça de toros de València creuri-
en a ulls clucs.

Perquè el que està passant jo no sé què és, però 
és una cosa d’una notable envergadura i això ens 
aboca a la vergonya d’haver de considerar que, 
enmig d’un grup d’estats amb democràcies avan-
çades, Spain is encara different.

‘Spain is different’
Jordi Sedó 

Lingüista i escriptor
www.escriptors.cat/autors/
jordisedo

Costa de creure que una 
persona que ha arribat a la 

posició del jutge Llarena 
tingui tan poc coneixement de 

la justía europea


