
 
 
 
 
Judici a la voluntat d’un poble 
 
Fa cinc anys vam iniciar el procés de canviar en la normalitat que dóna una democràcia 
parlamentaria la substitució de la llei més important del nostre autogovern: l’Estatut 
d’Autonomia. 
 
Per primera vegada quasi trenta anys després de la seva aprovació, i fent us del principi 
fonamental del parlamentarisme: “lleis canvien lleis”, i fent-nos ressó del desig de la 
immensa majoria de la nació catalana, el parlament va aprovar un nou estatut 
d’Autonomia que substituïa a l’Estatut de Sau de l’any 1979. 
 
Una ponència de parlamentaris escollits pel poble i el Ple del Parlament on resideix la 
sobirania popular catalana, van aprovar un text que més tard van veure retallat en nom 
de la sobirania del poble espanyol. Tot i això, en sufragi universal directe, el 18 de juny 
de 2006 va ser ratificat en referèndum pel poble català, i es convertia en la seva llei 
fonamental. No havia tingut l’emoció dels Estatuts anteriors que significaven la sortida 
de dictadures i l’inici de períodes de democràcia, però tenia el gran valor de la 
normalitat. Més d’una vegada el vaig dedicar als qui a l’any 1962 no van poder celebrar 
el 30è aniversari de l’Estatut de Núria. 
 
El Partit Popular, el Defensor del Pueblo i algunes autonomies, van presentar un recurs 
davant del Tribunal Constitucional que sempre havien pensat que estava creat per 
garantir els drets inviolables que la Constitució ens havia retornat després de la llarga 
nit del franquisme. 
 
Més de tres anys de deliberacions acompanyades de recusacions incomprensibles, de 
mandats fora de termini, de desqualificacions entre magistrats, han fet prendre tota 
credibilitat i ens han mostrat un Tribunal moralment deslegitimat. 
 
Durant aquests temps, l’Estatut ha estat vigent, però sota l’espasa de Democles de deu 
magistrats que no han entès que la Constitució de 1978 va ser un gran pacte polític per 
construir un marc on, explícitament, es menciona que la diversitat de les diferents 
realitats polítiques d’Espanya mereixen especial respecte i protecció. 
 
Durant aquest llargs anys d’espera, l’horitzó que ens dibuixava el nou Estatut ha 
esdevingut irrenunciable, i una i altra vegada el poble català ha expressat des de les 
seves institucions, entitats, universitats i fins i tot editorials periodístiques, la voluntat de 
no renunciar a cap de les seves aspiracions i exigir el respecte allò que el poble, a través 
dels mecanismes democràtics, havia decidit. 
 
Hem vist com determinades formes de fer política que hauríem              de la vida 
pública aixecaven acusacions contra el poble català. Falses acusacions que en molts 
casos esdevenien insults cap a un poble que sempre ha defensat que, el reconeixement 
de les diverses realitats nacionals presents a l’Estat és la peça imprescindible per viure 
amb naturalitat, sense haver-nos d’explicar constantment, perpètuament. 
 



Aquests dies he rellegit el debat del juliol de 1979 quan es debatia la creació del 
Tribunal Constitucional. És de recomanable lectura perquè és el debat de la primera llei 
orgànica després de la Constitució, i  on ja s’avisava que en el procés d’aprovació dels 
Estatuts d’Autonomia en referèndum dels habitats, l’aparició del Tribunal 
Constitucional no estava previst. I, amb aquella llei s’atorgava dret de rectificació dels 
pactes entre cambres de representació democràtica i de les ratificacions per referèndum. 
 
Aquesta setmana hem sentit el pes d’aquella llei on alguns (Martín Toral, Roca Junyent, 
Solé Tura..) ja van advertir que creava una segona instància política i no un Tribunal de 
Garanties Constitucionals. 
 
l’Estatut segueix vigent i ara amb més suport popular que mai. Tot i saber que en un 
Estat de Dret les sentències s’han d’acatar amb la llibertat d’expressió que ens reconeix 
la Constitució farem sentir ben alt i clar que no compartim el contingut de la sentència 
del TC,. Per que fer Justícia no és dictar sentències, si no entendre la societat a la que 
has de servir. Enyorem un Tribunal Constitucional que vetlli per la defensa dels nostres 
drets històrics, de la nostra llengua pròpia, que aposti per la descentralització judicial, 
sempre pendent, que consolidi sistemes de finançament que sense ser insolidaris, 
reconeixen l’esforç que des de anys, potser segles, el poble català ha fet per sortir de 
situacions difícils; d’aquest poble que és fa fort quan les circumstàncies no li són 
propicies. 
 
D’aquest poble que veu amb preocupació el procés de recentralització que voldria el 
Partit Popular i que impregna avui la política espanyola. Que no volem que ens recordin 
només una part del article segon de la Constitució que parla de la “indisoluble unidad de 
España” perquè aquest mateix article també diu que cal reconèixer i garantir el dret a 
l’autonomia de les diferents nacionalitats. 
 
I, atenen a aquesta autonomia que ens atorga la constitució afirmem que som una nació 
disposada a renéixer amb més força cada vegada que se’ns qüestiona el nostre dret a ser. 
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