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¿A favor de qui xiula el TC?
Els problemes que llasten la credibilitat del Constitucional no són menors que la deriva centralitzadora

Els conflictes de competències

es majories. Cosa distin-
ta és que la seva legitimi-
tat depèn que es limiti a 
resoldre amb rigor i in-
dependència, i amb re-
gles jurídiques, els con-
flictes polítics que se li 
plantegen. A més, en el 
cas d’un sistema autonò-
mic com l’espanyol ha 
d’acomplir una funció 
més: pacificar els con-
flictes competencials Es-
tat-comunitats i evitar 
les inèrcies centrípetes 
propiciades per un dis-
seny constitucional de-
liberadament obert. Si 
no fos així, ¿com s’ex-
plica que el nombre de 
conflictes plantejats per les autono-
mies davant el TC dobli els de l’Es-
tat? Això és així perquè l’Estat acos-
tuma a deixar poc espai als parla-
ments autonòmics, a diferència del 
que passa a Alemanya o Itàlia, on 
aquests excessos no són possibles 
gràcies a la nitidesa del sistema de 
distribució de competències.
 Per això, els problemes que llas-
ten la credibilitat del TC, especial-
ment evidents en ocasió de la seva 
renovació, de la tardança de les se-
ves resolucions, de les recusacions 
iniqües o de l’extrema politització 
transparentada en alguns dels seus 
pronunciaments, no són menys 
importants que la deriva centralit-
zadora dels darrers anys. Així, no 
deixa de ser paradoxal que l’afany 
sobtat del Tribunal per cercar la 
unanimitat en qüestions que afec-
ten el procés català, per evitar con-
frontacions com la de l’Estatut, fins 

M
entre surten del forn 
amb celeritat insòli-
ta algunes sentències 
del Tribunal Consti-
tucional (TC) sobre el 

procés, es bo tenir present que enca-
ra resten pendents prop de 60 as-
sumptes més relacionats amb 
Catalunya, alguns dels quals es re-
munten al 2005 (!). Es tracta sense 
dubte de les lleis més importants 
aprovades els últims anys. La seva re-
solució permetrà no només compro-
var si persisteix l’actual orientació 
doctrinal del TC sinó també el futur 
del mateix estat autonòmic, que ara 
mateix es construeix a còpia de lleis 
i de jurisprudència recentralitzado-
ra. No en va, la carpeta catalana de 
l’alt tribunal està plena de normes 
amb implicacions lingüístiques (co-
municació audiovisual, educació, 
cinema, acollida d’immigrants, con-
sum o aranès), econòmico-fiscals (di-
pòsits bancaris, horaris comercials) 
o territorials (urbanisme).

No És ArA el moment de jut-
jar la indefectibilitat o no de la ju-
risdicció constitucional. Ara que hi 
ha qui planteja deixar el control de 
les lleis en mans de jutges ordina-
ris, cal recordar que la majoria de 
països democràtics disposen d’òr-
gans d’aquesta naturalesa, que no 
pertanyen al Poder Judicial, i són 
designats pel Parlament per àmpli-

i tot apel·lant als actors polítics a no 
judicialitzar les seves disputes (STC 
42/2014, sobre la declaració de so-
birania), conviu a diari amb altres 
sentències que passen desaperce-
budes pel gran públic, en què el TC 
resol les diferències competencials 
a favor de l’Estat: per exemple, ad-
metent que un simple reglament 
en matèria educativa pugui deter-
minar les bases (universitats, be-
ques, acreditació del professorat); 
apreciant repetidament que deter-
minades matèries tenen alguna di-
mensió que desborda l’àmbit ter-
ritorial de la comunitat i que per 
això la competència ha de passar 
a mans de l’Estat (formació profes-
sional, energia); expandint elàsti-
cament les «condicions bàsiques» 
que ha de fixar l’Estat per garantir 
la igualtat entre tots els espanyols, 
fins al punt d’impedir que comu-
nitats amb dret civil propi puguin 

JOAN

Ridao
establir condicions per accedir al 
gaudi de la pensió de viduïtat de 
les parelles de fet.

AMB ToT, la cirereta del pas-
tís és el capteniment del Tribunal 
en matèria econòmica i financera: 
d’una banda, la competència de 
l’Estat per dirigir la política eco-
nòmica ha portat el TC a dir que 
l’administració responsable dels 
tastadors d’oli no és la titular en 
Agricultura sinó la que fixa el rè-
gim aranzelari i duaner (l’Estat), 
en virtut de la transcendència ex-
portadora dels productes agríco-
les (STC 74/2014). Per aquest ca-
mí, no cal dir que aviat no queda-
rà cap competència autonòmica 
de relleu econòmic, a la vista del 
context global de l’economia. De 
l’altra, el TC ha permès que sigui 
el govern de l’Estat el qui fixi els 
objectius d’estabilitat financera 
a cada comunitat i, en cas d’in-
compliment, l’adopció de mesu-
res coercitives greus. Rèquiem 
per l’autonomia financera de les 
comunitats autònomes, que han 
passat a ser tutelades com a me-
nors d’edat. 
 Per això mateix, és difícil de sos-
tenir, com va fer Rajoy (4/112014), 
que el sistema espanyol és «el més 
descentralitzat del món». Perquè 
per analitzar realment el grau d’au-
tonomia política no n’hi ha prou 
amb clixés de fa 40 anys, ni d’inter-
pretar gramaticalment els articles 
de la Constitució o dels Estatuts. 
Cal atendre a l’obra de govern i a les 
lleis, i sobretot examinar a favor de 
qui xiula l’àrbitre. H
Professor de Dret Constitucional (UB).

MONRA

H
e tingut un gran dis-
gust. S’ha mort un 
metge amb el qual te-
nia una absoluta con-
fiança: el doctor Majó. 

Traumatòleg i cirurgià ortopèdic. 
Un home tranquil, eficient, que 
donava explicacions quan algú de 
la meva família el consultava. Un 
dia vaig saber que havia passat una 
temporada a no sé quin país de 
l’Àfrica per ensenyar a tractar lesi-
ons i malformacions infantils. No 
me’n va parlar mai.
 Ara que és mort, he buscat el seu 
nom al llibre de facultatius d’Assis-
tència Sanitària i m’he endut una 
sorpresa. Al costat de la seva adre-
ça consta, en lletra petita, que do-
mina l’anglès, el francès, l’italià i 
el portuguès. Tan senzill com se’l 
veia, cap gest de pretensió.
 He arribat a ser vell i estic com-
provant que estic exposat que tan-
qui la consulta algun metge de 
confiança. No sé a quina institució 
o a quina divinitat hauria de dema-
nar: «¡Que no es morin ni es jubi-
lin els meus metges!». Doctora Pou, 
doctor Candell, doctor Miquel... fa-
cin el favor de cuidar-se força, si es 

que creuen que a força de cuidar-
se s’allarga la vida. Ja sé que encara 
tenen una edat de la qual es pot dir 
«la plenitud de la vida». Però el doc-
tor Majó també hi estava, en aques-
ta edat.
 Si no m’equivoco, les idees de 
«medicar» i de «meditar» estan em-
parentades. Si realment és així, la 
meditació seria curativa. Però, fran-
cament, hi ha meditacions que més 
aviat deprimeixen i enverinen.
 El doctor Majó mai no em va dir 
que medités el dia que vaig acudir 
a la seva consulta perquè sentia 
una molèstia a l’articulació d’un 
peu. Va explorar-me, va meditar, 
ell, uns segons i em va pronosticar, 
amb encert, que allò em passaria 
de seguida si em posava unes saba-
tes menys rígides...
 «No sempre està a les mans del 
metge la curació d’un malalt», va 
escriure Ovidi. Absolutament cert. 
Però sí que està a les mans del met-
ge la pacificació d’un malalt pre-
ocupat. Els metges no acostumen 
a oblidar-se dels malalts que han 
tractat. Ara em toca no oblidar el 
metge. H

Petit observatori

Un doctor no pot 
curar sempre un 
malalt, però sí pacificar 
algú preocupat

Ara em toca 
recordar 
el metge

JOSEP MARIA

Espinàs

Dues mirades

Doctora Bramon

musulmana. 
 La vehemència de Bramon 
–que no s’està de dir el que pensa 
tant en auditoris que volen saber 
el perquè de les coses com en sa-
les on és rebuda amb la fredor del 
dogma –es va imposar per criticar 
els que promocionen aquest ter-
ror i els que en treuen benefici, di-
recte o indirecte, com els compra-
dors de les peces d’art robades que 
l’EI col·loca al mercat. I els que ma-
nipulen l’islam amb la demagògia 
més barroera.
 Bramon –ho diu ella mateixa– 
fa de predicadora. Laica, conven-
çuda de la llibertat que atorga 
el coneixement. En contra de la 
mentida, a favor de la tolerància i 
el respecte. Se’n necessiten moltes 
com ella, en aquests temps con-
vulsos. H

L
a doctora Dolors Bramon, 
una de les més solvents espe-
cialistes sobre l’islam i el 
món àrab, va pronunciar fa 

uns dies una conferència sobre l’Es-
tat Islàmic en el marc de la Butaca 
Casademont, a Girona. De fet, bona 
part de la seva intervenció va con-
sistir a denunciar la nomenclatura 
d’aquesta organització terrorista. 
Va anar a l’arrel del problema i va 
dir que no n’hauríem de dir estat 
–perquè no reuneix les característi-
ques que caldrien, començant per 
la continuïtat territorial– i sobretot 
que no hauria de ser considerat islà-
mic, perquè la seva pràctica concul-
ca les lleis més elementals tant del 
que és el gihad estricte –la defensa 
pròpia d’un país i d’una cultura i no 
pas l’expansió i la mort indiscrimi-
nada– com de la doctrina espiritual 

JOSEP MARIA Fonalleras

Les dones eviten les zones més des-
poblades. Tots mirem amb recel 
aquella mirada que ens desafia en 
la nit. Aleshores, ¿hem de crear un 
cos de veïns guardians també a les 
ciutats?
 El límit del sentit comú indi-
ca que la seguretat ha d’estar en 
mans d’aquells que han sigut for-
mats per fer-ho. Ningú més. No no-
més per ingerència en la seva fei-
na, sinó per una qüestió que apel-
la a la mateixa essència dels drets 
ciutadans. Tenim dret a uns ser-
veis públics que responguin a les 
nostres necessitats. Si falten mit-
jans als Mossos d’Esquadra, igual 
que en la sanitat o en l’educació 
públiques, el problema radica en 
les prioritats dels pressupostos. La 
solució no poden ser uns volunta-
ris incontrolats. H

E
ls sometents, malgrat el 
rebuig de l’actual conse-
ller d’Interior (no pas del 
seu predecessor, que els 

va recolzar), no estan disposats a 
deixar de patrullar pels camps i 
fins i tot pels pobles. No porten ar-
mes i asseguren que es limiten a 
vigilar i a avisar la policia si obser-
ven res sospitós. La seva tasca no és 
il·legal. Ni sancionable. És fins i tot 
comprensible. Però irremeiable-
ment inquietant. Si les patrulles 
veïnals s’escapen de la voluntat 
del Govern, ¿quins són els seus lí-
mits? La seguretat total no exis-
teix. Els veïns de les ciutats també 
senten, a vegades, la por als seus 
carrers. Les persones grans temen 
una empenta que els desestabilit-
zi i que unes mans més hàbils que 
les seves els arrabassin els diners. 

Guardians
EMMA Riverola
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