
El sainet constitucional

De la reformaconstituci-
onal espanyola només
en podem concloure
unacosa: quehanascut
pràcticamentmorta.

Fa tres setmanes, quan la Sra.
AngelaMerkel ielSr.NicolasSarko-
zy vanexigir la limitació directa del
dèficit públic a les constitucions
dels països membres de l’euro per
reforçar la seva credibilitat fiscal,
abaixarelpreudelsbons ievitarno-
ves crisis borsàries, el diferencial
entreelsbonsalemanys iespanyols
era del 2,75%. Avui, a punt d’apro-
var-se el nouarticle 135al Senat es-
panyol, el diferencial ja s’ha enfilat
per sobre del 3%. Això no vol dir
que, des d’un punt de vista teatral,
aquestareformaexprésnohagi tin-
gut un gran efectemediàtic i no ha-
gi cobert amb èxit tots els gèneres
nacionals:desde l’actesacramental
(alprincipi) finsal sainetpropide la
Restauració (al final).

El Sr. Zapatero, defenestrat pel
seu partit, no va poder resistir la
temptacióde ferservir lesexigènci-
es europees per venjar-se dels seus
companys de partit tot anunciant,
solemnement,unareformapactada
amb el PP que, de pas, dinamitava
tota l’estratègia electoral endegada
pel nou candidat del PSOE. El Sr.
Rubalcaba,quepodriapassarperun
secretari personal, flexible i murri,
de Carles III, va desactivar aquest
copmortífer, similaralquematàels
lídersdel tripartit,posant-sealcap-
davantde lareformafinsadeixar-la
ben aigualida.

Finalment,elSr.Rajoy–queamb
unabarba rasurada fina, la veupas-
tosa i unes figures retòriques estra-
nyamentcastissesrecordaunmem-
bre del Consell d’Índies del segle
setze– beneí aquest pacte descafe-
ïnat, satisfetd’haverobligatelPSOE
arectificarenpúblic,queéselpecat
polític més gros en aquest país de
fums imiralls deformats que porta
el nomd’Espanya.

El resultatdetotplegatésuntext
vacu. Excepte per la referència que
faaldèficitmàximdel3%delPIBde
la zona euro (apartats 2 i 3), el nou
article 135no imposa cap xifra con-
creta i es remet a una llei orgànica
a aprovar abans del 30 de juny del
2012. És cert que PP i PSOE han
subscrit un acord polític sobre el
contingut d’aquesta llei en què es
comprometen a un topall del 0,4%
del PIB de dèficit. Però aquest
acord, que no té cap validesa legal,
és impossible de posar en marxa
amb les Corts a punt de ser dissol-
tes. I, considerant que el PP tindrà
majoriaabsoluta, seràpapermullat
després del 20-N.

Entotcas,ésdubtósque la lleior-
gànica tingui cap força real. Diver-
sos països europeus, com ara Ale-
manya,França iGrècia,han incom-
plert el límit del 3%de la zona euro
sense rebre cap sanció de la UE.
Aquest problema de control es fa
encaramésdifícilquanés l’estat so-
biràquis’hadevigilarasimateix:al-
gú pot creure que l’Estat, suprema
encarnacióde lanacióespanyola, es

multarà a si mateix per no haver
complert amb els límits que es va
imposar el dia abans? Per si de cas,
l’article135 inclouexplícitamentun
conjunt de clàusules que permeten
a l’Estat trencar el dèficit màxim
sense problemes: el límit de la llei
orgànica no s’haurà d’assolir fins al
2020 (o l’eternitat de dosmandats
legislatius sencers); el dèficit es-
tructuralmàxim(adefinirper la llei
orgànica) s’hauràd’obtenir sobreel
cicle econòmic (segons el paràgraf
final de l’acord polític entre el PP-
PSOE), i si aquestes definicions no
són per elles mateixes prou elàsti-
ques, l’article 135permetsuperarel
dèficit en situacions de catàstrofes,
emergències o recessions, tots ells
conceptes fàcilment redefinibles
amb l’ajut amical de la Real Acade-
mia Española.

L’article 135 és, amés amés, una
font d’ineficiències en dos sentits.
Primer, com que demanamajories
absolutesperaprovar la llei orgàni-
ca (apartat 2) i per eximir el govern
de complir-la (apartat 4), dificulta
el procés de governar. Fins ara, els
pressupostos es podien aprovar
ambmajoriessimples i, ambunexe-
cutiublindatper lamociódecensu-
rapositivacopiadade laConstitució
alemanya,aixòcreavaestabilitaten
un Congrés dels Diputats relativa-
ment fragmentat.

Segon, l’article 135 judicialitza
encaramés lavidapolíticaespanyo-
la: sialgúse’lprenseriosament, l’ar-
ticle 135 obre la porta a la interven-
ció del òrgans judicials a l’hora de
decidir sielgovernhacomplertono
amb el precepte constitucional.
Considerant la mena de tribunals
quetéEspanya(pensinenlesdecla-
racions contradictòries del presi-
dentdelTSJCaquestsdarrersdies),
aquesta possibilitat és, com a mí-
nim, preocupant.

¿Algú es pot sorprendre que els
mercats internacionals no s’hagin
empassat l’ham de la reforma?

La reforma constitucional
és un text vacu, sense cap
força real. ¿Algú es pot
sorprendre que els
mercats no s’hagin
empassat l’ham?
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