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Sovint es critica els diputats del PSC al Congrés per no desmarcar-se mai 

del PSOE. El seu portaveu a la cambra, Francesc Vallès, defensa sense 

complexos el projecte que els uneix però alerta que el president, José 

Montilla, liderarà la campanya per renovar el Tribunal Constitucional, 

bloquejat amb l'Estatut, si José Luis Rodríguez Zapatero s'adorm. 

 

- Algun dia el PSC es desmarcarà del PSOE al Congrés? 

- No és el nostre objectiu polític. Nosaltres treballem perquè el PSOE 

vingui a les nostres posicions, i també ho farem en la reforma de la llei 

orgànica del Tribunal Constitucional (LOTC). Si algun dia votem diferent, 

almenys que sigui per guanyar. Per votar diferent i perdre, ja tenim CiU 

que ho fa cada dia al costat del PP. El catalanisme útil del PSC és una 

feina menys visible, però eficaç. 

 

 



- Al PSC no li compensaria més tenir grup propi? 

- Al PSOE ens uneix un projecte polític, com passa amb els socialistes al 

Parlament Europeu. 

 

- L'acord del Parlament es tramita al Senat per evitar l'escena? 

- Qui fomenta aquesta idea és CiU perquè al Senat perd el protagonisme. 

En la renovació del TC, CiU pinta ben poc i ha jugat a confondre els 

ciutadans i a barrejar-ho tot: la reforma de la llei orgànica, la renovació 

del TC, votar diferent del PSOE... la gent no sap de què estem parlant. 

 

- Què s'està confonent? 

- La modificació de la LOTC no resol el problema de fons, que és la 

renovació del tribunal. Podries aconseguir que els magistrats, 

transcorreguts sis mesos des del mandat, si no han pogut ser 

substituïts, pleguin. Però no assoleixes l'objectiu de fons que és renovar-

los, perquè continues necessitant una majoria de tres cinquenes parts 

que no està a la llei sinó a la Constitució. I això passa per un acord PSOE-

PP. 

 

- I per què CiU jugaria a confondre? 

- Al Senat, hi haurà dues accions. La primera és la compareixença del 

president Montilla a la comissió de comunitats autònomes i, per tant, és 

ell qui liderarà la reacció político-institucional davant la incapacitat del 

TC. I podrà fer-ho en català. La segona és que, a més de CiU, l'Entesa i 

per tant el PSC podrà registrar la iniciativa de reforma de la LOTC. CiU 

queda diluïda políticament. Per això intenta provocar, abans no passi tot 

plegat, una votació al Congrés. 

 

 



- No hi ha cap via legal per renovar el TC tot i l'oposició del PP? 

- La reforma de la LOTC està molt bé però no tindrà efectes en l'Estatut. 

La renovació de magistrats no afectaria els actuals perquè no tindria 

efectes retroactius. I la impossibilitat de recórrer un Estatut referendat 

tampoc afectaria el català perquè ja està recorregut. 

 

- ERC acusa CiU i PSC de guanyar temps per evitar ara la sentència. 

- Jo no menystindria les iniciatives institucionals que es duen a terme. 

Una resolució del Parlament amb la majoria que va tenir, una 

compareixença inèdita del president de la Generalitat al Senat, cartes als 

presidents de les dues cambres, una reunió Montilla-Rajoy... tot això pot 

posar el PP en una situació molt incòmoda perquè és l'únic que no vol 

renovar el TC. I un partit d'Estat no es pot permetre el luxe de tenir un 

Constitucional desprestigiat. En el que portem d'any, el TC només ha 

emès set sentències. I la mitjana anual són unes 200. I al novembre, hi 

haurà vuit magistrats amb el mandat caducat. 

 

- Quan creu que es podrà renovar el TC, al novembre? 

- Farem tot el possible perquè es desbloquegi. El president espanyol, 

José Luis Rodríguez Zapatero, va dir que la renovació era urgent. Però si 

no es renova no és pels magistrats ni pel govern. És culpa principalment 

del PP. 

 

- Però sembla que la sentència podria arribar aviat. 

- Jo no ho tinc tan clar. 

 

- I la possibilitat d'un avançament electoral, la veieu? 

- És el president qui ho decideix però si en quatre anys el TC ha estat 

incapaç d'emetre sentència, em costa pensar que ho faci en quinze dies. 



Les posicions estan enrocades i això demostra que el debat no és 

jurídico-constitucional, sinó polític. No conec cap sentència que hagi 

tardat tant a emetre's. El TC ha de ser conscient que no ho ha 

aconseguit. No és que s'hagi de canviar la composició perquè no 

s'entenen, és que ja s'havia d'haver fet. Catalunya no pot esperar més. 

 

- El PSOE ha fet tot el que podia? 

- El PP està tancat en banda. Ja va començar amb el recurs, i va forçar 

dos candidats inacceptables al Senat, cometent un frau a la llei. I jo, quan 

parlo amb dirigents socialistes, veig que tots estan amb nosaltres, com 

Juan Fernando López Aguilar o María Teresa Fernández de la Vega. 

 

- Les declaracions de José Blanco dient que no es podien canviar les 

regles, com Rajoy, hi ajuden poc. 

- Va rectificar en menys d'una setmana. Jo, amb Mariano Rajoy, no hi 

tinc res en comú i no puc compartir aquesta idea amb ell. En tot cas, 

hem de vetllar pel prestigi del TC, i si això no ho lidera Zapatero ho 

liderarà Montilla. I ja ho ha fet. 

 


