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Quines vies legals té Catalunya per a
esdevenir un Estat independent?
La Constitució és un pacte que vol regular la convivència de tots els ciutadans i que ha
de ser interpretat en el seu conjunt. Conté procediments que permetrien la consulta
● L’endemà de l’acord sobre el contingut i

En el text de la
Constitució no hi
trobem enlloc la
prohibició que el
poble de
Catalunya pugui
ser consultat

Ni tan sols
reformar-la
El PP i el PSOE estan d’acord en el
seu no rotund a la
possibilitat que Catalunya celebri una
consulta. Els socialistes proposen
com a alternativa
una tercera via:
una reforma de la
Constitució de tall
federal que permeti un millor encaix de Catalunya
a Espanya. Els populars, però, no la
veuen amb bons
ulls. Mariano Rajoy ja ha deixat
clar que només
obrirà el debat si
hi ha consens i
“mai” per parlar
sobre la sobirania
nacional.

la data de la pregunta, el president del govern espanyol va declarar: “La consulta és
inconstitucional i no se celebrarà. És una
iniciativa que xoca frontalment amb el fonament mateix de la Constitució, que és la
indissoluble unitat de la nació espanyola.”
En paraules del senyor Rajoy, l’Estat “no té
marge de negociació” sobre això perquè la
sobirania és una “propietat de tots els espanyols”.
Desgraciadament per als detractors de
la consulta, la Constitució no es pot llegir
a trossos, espigolant el que més interessi.
Estem davant d’un pacte que pretén regular la convivència de tots els ciutadans de
l’Estat i que ha de ser interpretat en el seu
conjunt. Els que, com el president espanyol, es queden només amb un aspecte (el
principi d’unitat) i branden la sobirania
com una arma contra les demandes democràtiques d’una part dels ciutadans, estan fent un flac favor a la Constitució que
tant diuen que defensen.
En el text de la Constitució no hi trobem enlloc la prohibició que el poble de
Catalunya pugui ser consultat sobre el seu
estatus polític, ans al contrari, el que sí que
hi trobem és un model de democràcia
plural –que no exclou de la legalitat, sempre que es defensin per vies democràtiques, les opcions socials o territorials divergents amb la mateixa Constitució–, o el
reconeixement del dret fonamental a la
participació directa dels ciutadans en els
afers públics.
També trobem dins el marc jurídic actual diversos procediments que permetrien fer possible la consulta: a) el referèndum consultiu convocat per l’Estat (article 92.1 CE); b) aquest mateix referèndum
consultiu, però convocat per la Generalitat, prèvia transferència o delegació de
l’Estat a través d’una llei orgànica (article
150.2 CE) –aquest és l’escollit per les forces polítiques catalanes per assajar en primer lloc–; c) el referèndum consultiu previst a la llei catalana 4/2010 –pendent de
sentència del Tribunal Constitucional i
que té la singularitat de poder ser impulsat
pels municipis i directament pels ciutadans–, i d) la consulta no referendària
prevista a l’Estatut, d’acord amb la llei en
tràmit al Parlament. Com s’observa, al
contrari del que diu el president Rajoy, el

Negativa. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, diu que la consulta no es farà. AFP

marge constitucional per convocar la consulta hi és. Una altra cosa és que hi hagi la
voluntat política de permetre-ho.
En tot cas, tampoc no hi ha obstacles
constitucionals per a la convocatòria
d’unes eleccions “plebiscitàries” feta pel
president de la Generalitat, entenent per
tals aquelles on les forces polítiques s’hi
presentarien havent manifestat una posició clara respecte de la qüestió que no
s’hagués aconseguit sotmetre a consulta.
Per acabar, cal deixar establert que un
vot favorable a la independència, tant en
una consulta com en eleccions, no comportaria conseqüències jurídiques immediates, perquè la Constitució no inclou un
dret a la secessió unilateral. Ara bé, a ningú se li escapa que l’ordre constitucional
no podria restar indiferent a la voluntat
clara i majoritària de la ciutadania de Catalunya. De fet, uns resultats inequívocs a
favor de la independència, en tant que ex-

pressió d’una voluntat democràtica de la
ciutadania de Catalunya, mostrarien
l’existència d’un problema materialment
constituent davant del qual, tal com ha assenyalat la jurisprudència internacional,
l’Estat es veuria obligat a iniciar negociacions bilaterals amb vista a la secessió.
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