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A pesar de la crisi, el pont ha atapeït les carreteres. Espanya se n'ha anat 

a esquiar sabent que la Constitució del 1978 és la menys dolenta de la 

història. I que avui la reforma no és possible perquè hi ha esquerdes en el 

consens del 1978 (el PP ha rellevat UCD i mitja CDC es fa sobiranista). 

 

Però Tardà ha creat una petita tempesta al cridar, en un acte en què es 

va passejar el taüt de la Constitució, "Visca la República. Mori el Borbó". 

El conec molt poc, però em sembla un polític sincer i espontani, tot i que 

una mica "primari" (Bono l'encerta). I dissabte passat va ficar la pota. És 

absolutament legítim ser republicà, però no es pot negar que, contra el 

que va passar en el regnat d'Alfons XIII, Joan Carles està sent un Rei 

constitucional i que va ser un motor del canvi polític (Alfonso Guerra ho 

explicava dissabte a El País). Es pot insistir en la República, però és més 

absurd que pintoresc cridar avui "Mori el Borbó" perquè en la guerra de 

successió els catalans van optar per l'arxiduc Carles d'Àustria contra 

Felip V de Borbó i Catalunya va perdre la seva autonomia política. El més 

negatiu de la frase de Tardà és que, en el millor dels casos, ens retrotreu 

al segle XVIII i en el pitjor coadjuva a la histèria anti-Esquerra, i 

anticatalana, que esgrimeix exabruptes com aquest, o com el de Carod 

sobre Madrid i els Jocs. El secretari general adjunt de CDC, Felip Puig, té 

raó quan diu que així es perjudica Catalunya. 

 

Però si Tardà ha ficat la pota, la reacció té trets autoritaris i 

inquisitorials. La Constitució garanteix la llibertat d'expressió, inclosa la 



dels que la combaten. Va ser la seva gran conquista. I fer campanya 

perquè Tardà deixi de ser diputat per cridar "Mori el Borbó" --un crit a 

favor dels Àustria, els successors de Felip II-- és anar contra la llibertat 

d'expressió. Ningú va objectar que Aznar fos ni més ni menys que 

president de Govern per haver escrit --i no retractar-se'n-- articles 

contra la Constitució. 

 

A més a més, exigir que el fiscal general s'abalanci sobre Tardà, i 

assegurar que si no ho fa és perquè el PSOE és presoner d'ERC, és 

instrumentalitzar la Justícia. El zel de la portaveu del PP, i d'un diari de 

Madrid que exhibeix articles del Codi Penal, indiquen que queda tradició 

inquisitorial. Tardà ens remet a Felip V, però una certa dreta al cardenal 

Cisneros. 

 

El que és greu no és el crit del diputat Tardà --sense pont, sense neu i 

sense certa dreta pocs l'haurien sentit-- sinó insistir que aquesta 

Monarquia recorri al Codi Penal. L'última enquesta del CIS revela que el 

70% dels espanyols (més del 50% de l'extrema esquerra) pensen que 

sense el Rei la transició a la democràcia no hauria estat possible. Perquè 

Joan Carles no es va consolidar amb les lleis penals. 


