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Per responsabilitat institucional, els mitjans seriosos acostumem a 

autocensurar-nos en tot allò que afecta la Casa del Rei i el seu entorn. 

No per falta de llibertat o per temor reverencial, sinó perquè entenem 

que la funció representativa que la Constitució confereix a la Corona així 

ho aconsella. No és legítim qüestionar la conducta de qui, per llei, no es 

pot defensar. De aquí ve que (pràcticament) ningú inquireixi pel 

pressupost de què disposa la família reial. I que no es qüestioni que, en 

l'última recepció de la Festa Nacional, la Zarzuela prohibís l'accés a 

alguns informadors, com si fossin de pitjor condició que els que, amb una 

invitació personal a les mans i lluint les seves gales, van desfilar pel 

besamans. 

 

Però la publicació d'un prolix llibre entrevista amb la Reina i l'enrenou que 

les seves opinions han suscitat obliguen a obrir un parèntesi en aquesta 

tradició. En coherència amb el que hem manifestat abans, ens 

abstindrem de valorar els seus comentaris sobre l'avortament, els 

casaments gais o la religió. I defugirem la nota en què Doña Sofia va 

lamentar la "inexactitud" d'alguns passatges d'un llibre que o va revisar 

o hauria d'haver revisat. Perquè el que és transcendent, més enllà del 

safareig, és si la Corona ha de participar o no en els debats polítics. 

 

La Carta Magna, molt ambigua en molts aspectes, en canvi és explícita a 

l'hora de definir el paper i les atribucions del cap de l'Estat --"símbol de 

la unitat", "àrbitre i moderador", "persona inviolable i no subjecta a 

responsabilitat"--, i encara més en el cas de la seva dona: "La Reina 



consort o el consort de la Reina no podran assumir funcions 

constitucionals...". Com en qualsevol altra monarquia parlamentària, el 

Rei regna però no governa. I la Reina, per pura lògica, tampoc. 

 

Això motiva que qualsevol acte del Monarca hagi de ser ratificat, d'una 

manera o altra, pels qui estan legitimats per assumir la responsabilitat 

que li està vedada: el cap del Govern, els seus ministres o el president 

del Congrés. I el mateix passa amb els seus discursos institucionals i 

intervencions públiques, que supervisa la Moncloa o el president en 

persona. Això explica que Don Joan Carles gairebé no concedeixi 

entrevistes, només al commemorar els aniversaris de la seva 

entronització. 

 

¿I la Reina? Doncs, sense cap paper constitucional, exerceix --com a 

"gran professional" que és, en paraules del Rei-- una funció merament 

representativa, complementària a la del seu marit. Per tant, per 

preservar la Corona allunyant-la del combat partidista, de tots dos se 

n'espera que siguin neutrals i que ho semblin. I això és incompatible amb 

el fet de prendre partit en assumptes polítics, i encara més si són lleis 

pendents de la sentència del Constitucional. Sigui dit, just avui que la 

Reina fa 70 anys, amb el respecte degut. 

 


