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Sembla que, contra el que va declarar la seva presidenta, María Emilia 

Casas, la sentència del Tribunal Constitucional (TC) tampoc estarà a 

punt aquest mes. Ja acumulem tres anys de retard. Un escàndol. Sempre 

hauria estat traumàtic que el TC anul·lés, o tornés a raspallar, un Estatut 

aprovat a Catalunya amb àmplia majoria parlamentària, corregit i aprovat 

després per les Corts espanyoles, i finalment ratificat en referèndum pels 

catalans. Fer-ho tres anys després seria obra d’un grup de piròmans 

antiespanyols. 

 

L’erosió ja ha estat alta. El PP va optar per carregar-se l’Estatut i 

Zapatero. Dos pel preu d’un. Va fer una campanya intimidatòria 

proclamant que es trencava Espanya i que ZP s’havia venut al 

nacionalisme català. I, fins i tot, va agitar l’ombra del pacte amb ETA 

(Carod-Rovira a Perpinyà). Un cop aprovat, el va recórrer al TC i va 

aconseguir inhabilitar un magistrat, Pablo Pérez Tremps. Després va 

intentar més coses –Federico Tril lo no para– i fa molts mesos que es 

nega a renovar l’alt tribunal. L’actual li és més favorable del que li 

correspondria avui per la seva força parlamentària. 

 

Tots els tribunals d’aquest tipus estan polititzats, s’ha d’admetre. Menys 

admissible és que un partit l’instrumentalitzi en un tema tan delicat. Però 

l’escàndol més gran no és l’actitud del PP. Ni el retard de la sentència. El 

més greu és que el TC està avui en una situació d’anomalia tal que es 



pot dubtar de la seva plenitud constitucional. En especial, que pugui 

sentenciar sobre l’Estatut. 

 

M’explico. La purga de Pérez Tremps va deixar el TC en 11 magistrats 

per dictaminar sobre l’Estatut. Després en va morir un altre i no hi ha 

consens (es requereix acord PP-PSOE) per substituir-lo. En queden 10. 

Però, a més, hi ha quatre magistrats (inclosa presidenta i vicepresident) 

que fa 11 anys que són al càrrec quan la Constitució fixa el mandat en 

nou. S’han excedit en dos. Així, només queden sis magistrats (sobre 12) 

amb capacitat i legitimitat plena. ¿Poden en aquestes condicions 

dictaminar sobre la relació entre Catalunya i Espanya? 

 

El llarg procés ha desgastat molt. I els partits catalans i ZP no estan 

exempts de culpa. Però el pitjor és la gran pèrdua de legitimitat d’un 

tribunal que no aconsegueix arribar a un acord en tres anys i que ha 

sobrepassat el seu mandat en dos. La intel·ligència indicaria aconseguir 

la renovació que exigeix la Constitució. 

 

¿És impossible sense pacte PP-PSOE? Sí, però el diputat Joan Ridao té 

una proposta que desbloquejaria. N’hi hauria prou que els magistrats que 

excedeixin en un 10% el seu termini constitucional perdin el dret a vot. 

Si Zapatero ho vol, aquesta llei té majoria absoluta. I, llavors, aventuro 

que fins i tot Tril lo voldria renovar el TC. Espanya hi sortiria guanyant. 

Catalunya també. 

 


