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La llista d’Iniciativa Internacionalista-Solidaritat entre els Pobles (IISP) 

podrà finalment concórrer a les eleccions europees del 7 de juny que ve 

després que el Tribunal Constitucional hagi rectificat, amb arguments 

impecables, la decisió presa pel Suprem fa una setmana. Si llavors cinc 

dels 16 magistrats de l’alt tribunal ja van manifestar que faltaven proves 

per poder establir una relació directa entre IISP i l’entramat ETA-

Batasuna, en aquests moments el Tribunal Constitucional, per 

unanimitat, avala aquestes tesis. Es tracta d’una sentència molt 

important, ja que contribueix a fixar els límits d’una de les normes més 

discutides en el sistema democràtic espanyol: la llei de partits de l’any 

2002, per la qual posteriorment va ser il·legalitzada Batasuna, la coalició 

independentista basca que no ha condemnat mai el terrorisme d’ETA. 

 

La sentència del Constitucional assenyala que «en el nostre ordenament 

no pot ser exclosa cap ideologia» i assenyala també que no està provat 

que la candidatura d’IISP defensi mètodes violents de fer política, per 

més que el seu cap de llista sigui el dramaturg Alfonso Sastre, que 

sempre s’ha identificat amb l’esquerra abertzale radical. La sentència és, 

en aquest sentit, un cop dur al Govern i al fiscal general de l’Estat, que 

van intentar impedir que Iniciativa Internacionalista es presentés a les 

eleccions. L’afirmació, ahir, de la vicepresidenta María Teresa Fernández 

de la Vega que el Govern es mantindrà alerta perquè no es burli la llei de 

partits no pot amagar que en aquest cas s’ha intentat forçar la legislació 

i s’hauria vulnerat un dret fonamental com és el de participació política. 

La decisió del Constitucional pot haver salvat Espanya del mal trago que, 



d’aquí un temps, el Tribunal Europeu d’Estrasburg sentenciés que la 

decisió contra IISP vulnerava els principis democràtics. 

 

Els crítics amb la llei de partits sempre han assenyalat que aquest text 

obria la porta precisament al que ara ha estat a punt de passar: que es 

penalitzessin les ideologies, de manera que algunes forces polítiques 

fossin apartades del sistema democràtic. Això no invalida, no obstant, el 

fet constatat que algunes forces abans legals obeïen les ordres de la 

direcció d’ETA, li donaven cobertura ideològica i li servien d’aparell de 

propaganda, una cosa que IISP no ha fet fins ara. 


