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La gran majoria de ciutadans de Cata-
lunya i nombrosos juristes consideren 
que l’aplicació de l’Article 155 de la 
Constitució espanyola contra la Gene-
ralitat ha estat feta sense respectar el 
que diu la mateixa Constitució i que, en 
el fons, el que s’ha fet és modificar de 
facto l’Estatut d’Autonomia, amb allò 
que molts anomenen un “cop d’estat”.

Eixamplem ha entrevistat Pau Mise-
rachs, prestigiós jurista i autor de El 

gran plet de la Independència (Llibres de l’Índex, 2017), a qui 
hem demanat que ens ajudi a entendre aquesta situació.

Eixamplem. Quines són les explicacions legals en què 
es basa per dir que s’aplica il·legalment?

PM. L’aplicació del 155 feta per l’Executiu del gobierno de Es-
paña, en haver destituït tots els càrrecs del Govern i el Parlament, 
no ha permès fer cap reclamació jurídica per part dels afectats. La 
primera conseqüència és destruir els drets reconeguts a l’Article 
23 de la Constitución del Reino de España, impedint als parla-
mentaris i membres del govern que puguin exercir la seva funció 
pública i complir el mandat per al qual van ser elegits. Les deci-
sions polítiques s’han pres per Real Decreto, sense ser considera-
des ni votades pel Congreso de los Diputados, només compten 
amb l’aprovació del Senado on el PP té majoria absoluta.

S’ha forçat i violat la llei en fer una aplicació desmesurada 
i sense control de l’Article 155, que els ha portat a adoptar 
mesures autoritàries per prendre el control del poder a Cata-
lunya, cosa que apunta a una dictadura “legal”.

Eixamplem. Quines són les atribucions de l’Estatut d’Au-
tonomia (EAC) que s’han vulnerat amb l’aplicació del 155?

PM. S’ha vulnerat tot el que emana de l’Estatut d’Autono-
mia. És una modificació il·legal i il·legítima de l’Estatut, que 
vulnera l’Article 152 de la Constitución, que estableix clara-
ment quins són els mecanismes legals per poder-la modificar.

El President de la Generalitat és l’única persona que pot 
dissoldre el Parlament i convocar eleccions. Això, s’ho ha car-
regat el Sr. Rajoy amb el suport de PSC-PSOE i Ciudadanos.

La dissolució del Parlament trenca el mandat representa-
tiu que els ciutadans dipositen en els seus parlamentaris, 
que van ser escollits democràticament el 27-S del 2015. Tam-
bé es vulnera l’Article 23.2, que reconeix a diputats i diputa-
des el dret a exercir, sense cap intromissió, el càrrec públic 
per al qual van ser elegits.

Encara més important és que el 155 es carrega la dignitat de 
la persona, que no pot recórrer la decisió, i això afecta directa-
ment els drets humans i individuals. El que és indignant és que 
totes aquestes mesures arbitràries de l’estat es facin davant la 
impassibilitat dels organismes internacionals, que es renten les 
mans dient que és un “conflicte intern d’Espanya”.

Podria passar... (?)

Inés Arrimadas, 131ª President de la 
Generalitat de Catalunya; Miguel Iceta, Vicepresident; Javi-
er García-Albiol, Conseller de Cultura...

Llegir això fa mal als ulls i al cor, i és un cop per qui conegui 
la història i el tarannà democràtic del nostre país. Però si la 
suma de vots de PSC-PSOE, Ciudada-
nos i Partido Popular que formen el 
“tripartit del 155” fos superior a la dels 
partits republicans, es pot donar aques-
ta situació insòlita i anormal.

Aquestes eleccions a la Generali-
tat, malgrat que:

• són il·legals perquè no les convo-
ca el nostre President, sinó el del Gobi-
erno del Reino de España, Sr. Rajoy, 

• són il·legítimes perquè no ha finalitzat el mandat de 
govern sinó que les decideixen l’Ibex 35 i els qui mai no han 
guanyat unes eleccions a Catalunya, i

• no són democràtiques ja que tenim candidats de pri-
mera fila a la presó o exiliats,

són una oportunitat perquè el poble de Catalunya torni a 
donar el seu suport massiu als qui volen el màxim d’auto-

govern per millorar el país, legislar a favor dels més des-
protegits i defensar els nostres interessos.

Podem perdre aquesta oportunitat de manifestar-nos 
votant  si ens adormim, ens desmotivem i ens quedem a 
casa el 21-D, o bé perquè els del 155 cometen irregula-
ritats a l’hora de votar o de fer el recompte de vots. El 
risc d’un frau electoral no és cap entelèquia. Milers i 

milers d’apoderats, interventors i 
observadors de tot el món faran el 
que estigui al seu abast per evi-
tar-lo. Però aquí tampoc no ens po-
dem adormir.

Ara toca que tota la societat catala-
na que l’1-O va jugar-se la pell per vo-
tar en referèndum, els que no van po-
der votar aquell dia o la Guardia Civil 
els hi va segrestar el vot, ara “ens lle-

varem ben d’hora, ben d’hora” per anar a votar ja sigui per 
la CUP, per Junts per Catalunya o per Esquerra Republi-
cana.

Malgrat tot i com diu en Bassas: “Cal transformar el 
dolor i la indignació en una victòria electoral.”

NECESSITEM LA REPÚBLICA, AQUEST 21-D TAMPOC 
NO PODEM FALLAR.
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L’aplicació de l’Article 155, aprovat pel Senat a proposta del 
Govern espanyol del PP i amb el suport incondicional de 
PSC-PSOE i Ciudadanos, ja ens perjudica greument.

Tots els ciutadans que vivim a Catalunya, al marge de la 
nostra opció política, som castigats per igual. L’aplicació del 
155 no respecta ni la Constitució espanyola,ni l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya, ni els drets fonamentals. 

Què està passant amb el 155?
 - S’ha consumat la dissolució del Parlament i la convo-

catòria d’eleccions anticipades, que corresponen en exclusi-
va al President de la Generalitat. 

 - S’han convocat eleccions per una autoritat incompe-
tent. Només el President de la Generalitat pot signar el de-
cret de convocatòria d’eleccions.

 - S’ha empresonat part del govern legítim de la Genera-
litat i dels líders civils que han estat portats davant tribu-
nals que no en són competents.

 - Han hagut de marxar a l’exili el president i quatre con-
sellers. El president del Consejo Superior del Poder Judicial, 
fent el ridícul, ha hagut de retirat l’ordre internacional de 
cerca i captura, per por al veredicte de la judicatura belga.

 - Es volen fer eleccions en desigualtat de condicions. 
Els principals líders independentistes són a la presó o a 
l’exili i no poden participar en la campanya electoral.

 - Els tràmits de l’administració catalana s’alenteixen,  
és l’administració espanyola, des de Madrid qui decideix per 
nosaltres.

 - S’ataca la cultura,l’educació i la llengua pròpies. Els 
documents de la Generalitat s’han de traduir a l’espanyol.

 - Es desqualifica i ataca el sistema escolar de Catalu-
nya, es qüestiona la immersió lingüística.

 - S’ataca i censura els mitjans públics de comunicació 
de Catalunya. TV3 i Catalunya Ràdio han estat reconegudes 
com les més plurals de tot l’estat. 

 - La Junta Electoral Central imposada vulnera el dret 
d’expressió als mitjans amb la prohibició de dir determina-
des paraules i fins i tot censura el color groc.

 - S’obren expedients a més de quatre-cents mossos i 
als seus comandaments. 

 - Suprimeixen les Delegacions catalanes a l’exterior i hi 
acomiaden més de 100 treballadors. 

 - Es prohibeix a l’entitat “Port de Barcelona” fer els viat-
ges comercials habituals.

 - El ministre Mén-
dez de Vigo dona l’or-
dre que permet l’espoli 
de les obres de Sixena 
comprades i conserva-
des per la Generalitat.

 - S’endureix l’apli-
cació de la “llei mor-
dassa” amb l’augment 
de la repressió contra 
CDRs, activistes i po-
blació, dificultant el dret de reunió i manifestació.

 - Augmenta l’acció descontrolada i violenta dels grups 
feixistes amb la permissivitat del ministro del Interior. 

 - Tanquen webs com la de l’ANC.
 - Els comptes intervinguts de la Generalitat des del mes 

de setembre, abans no s’aprovés el 155, impedeixen el cor-
recte funcionament de l’Administració catalana, afectant tota 
la població.

 - Congelen el pressupost d’entitats socials, que resten 
en espera de saber si hi haurà continuïtat.

 - Es retallen recursos econòmics dificultant la recerca 
dels investigadors que treballen a Catalunya i es malmet el 
prestigi dels científics catalans al món.

 - Milers de policies i guàrdies civils són enviats a Catalu-
nya sota la consigna “A por ellos!” per reprimir-nos i vigi-
lar-nos. 

 - S’efectuen escorcolls a entitats dependents de la Ge-
neralitat. Tots els ciutadans estem sota sospita.

 - S’aprova una llei feta a mida per afavorir el trasllat a 
altres indrets d’Espanya d’empreses que tenen la seu social a 
Catalunya, sota pressió i al marge de la voluntat dels accio-
nistes.

Després, això donarà peu a arguments sobre una situació 
fictícia de desgavell econòmic al nostre país. 

L’Estat espanyol dominat pel PP i els que li fan costat 
(PSC-PSOE, Ciudadanos, Ibex35) volen fer creure que tot això 
és culpa dels independentistes. Tot el que està succeint 
s’hauria evitat fent un referèndum pactat que permetés ex-
pressar-se a la ciutadania de Catalunya.

L’APLICACIÓ DEL 155 PERJUDICA A TOTS ELS 
CIUTADANS DE CATALUNYA

sar la monarquia borbònica i reforçar l’estat centralista, 
que vol dir no tocar les elits de poder, els alts càrrecs 
administratius de l’estat i els integrants de l’Ibex 35 i els 
polítics professionals espanyols que s’aprofiten de la 
corrupció.

L’article 155 també planeja com una amenaça sobre les 
altres Comunitats Autònomes, Múrcia, Navarra, País Basc i 
Castella la Manxa, que podrien plantejar reivindicacions o 
problemes no admissibles per part de l’estat. “O feu bondat 
o us aplicarem el 155”.

Les veritables conseqüències del 155
UNIONISTES I INDEPENDENTISTES: TOTS VAN AL MATEIX SAC

Eixamplem. Creu que els resultats de l’aplicació del 155 se-
ran irreversibles?

PM. En gran mesura depèn del temps que es continuï aplicant 
l’article i del resultat de les eleccions il·legítimament convocades 
pel Presidente del gobierno de España, Sr. Rajoy. Si arribessin a 
guanyar els partits que donen suport al 155, podrien consolidar 
mesures contra l’autogovern, com la destrucció de les delegacions 
catalanes a l’exterior, la mediatització dels Mossos d’Esquadra, etc.

Com a comentari final, m’agradaria assenyalar que, en 
el fons, tota aquesta operació del 155 s’ha fet per defen-

EL 21-D VOTAREM REPÚBLICA
Per recuperar el govern legítim i consolidar la República dels Drets Socials.

Trasllat de les obres del Museu de 
Lleida a l’Aragó


