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Fetitxisme constitucional (i 2)

Comjavaigdefensarfadu-
essetmanes,nohihagai-
rebé cap procediment
constitucionalquepugui
garantir, per si sol, els

dretsdelesminories.Llevatdelssis-
temes polítics basats en el principi
d’unanimitat (comel cas de laUnió
Europea, ambtotes les ineficiències
que anem experimentant darrera-
ment), en democràcia una majoria
permanent pot modificar totes les
lleis i utilitzar tota lamaquinària de
l’estata favor seu.De fet, imalgratel
que se sol pressuposar als departa-
ments de dret constitucional espa-
nyols, l’enumeraciódedrets i lliber-
tats enunaConstitucióno resolmai
aquestproblemaperquèlaprotecció
delaminoria(perpartdelsòrgansle-
gislatius i judicials)depèn,endarrer
terme, de la voluntat de la
majoria.

El dret a l’autodeter-
minació és, aleshores,
l’única barrera efectiva
de què disposen els
membresd’unamino-
riadavantdel’abúsde
lamajoria.Ladecisió
d’abandonaro sepa-
rar-se d’una comu-
nitat política, tant
a títol individu-
al (la queprac-
ticaven els
alemanysque
saltaven el
Mur de Ber-
lín o la que
empeny mi-
lersdeperso-
nes a emigrar
a altres paï-
sos) com a ni-
vell col·lectiu
(l’exercidaper les
colònies america-
nes l’any 1776, per Ir-
landa fa noranta anys o
perEslovàquial’any1993),consti-
tueixundret fonamentalqueprece-
deix idepassatotes lesdeclaracions,
proclames i procediments que pot
contenir mai una Constitució. I el
seu exercici és legítim, fins i tot en
aquells casos en què la minoria ac-
ceptà la Constitució vigent, proba-
blement perquèno va preveure que
lamajoria abusaria de la seva força
numèrica.

Qui negui el dret a l’autodeter-
minació, nega que el principi de
llibertat precedeixi el que no és
mésqueunalleiescrita i, al capda-
vall, manipulable. O, dit altra-
ment,quiexaltael conceptedelciu-
tadà i els drets del ciutadà (i els fa
derivar de la Constitució espanyo-
la) per damuntdels drets de l’home
acaba justificant la violació de tota
mena de drets fonamentals i l’esta-
bliment d’una tirania.

Als judicis de Nuremberg duts a
terme per les potències aliades des-
prés de la Segona Guerra Mundial,
els jutges ioficialsalemanysproces-
satspercrimscomesoscontra,entre
altresminories, la població jueva o
l’ètnia gitana van defensar-se dels
delictes que se’ls imputava tot al·le-
gant que s’havien limitat a obeir les
ordres dels seus superiors d’acord
amb la legalitat constitucional. Uti-

litzantunainterpretacióliteraldela
Constitució aprovada a Weimar
l’any1919,aixòés, fentservirel tipus
d’interpretació que preconitzen al-
guns dels insignes constitucionalis-
tes que escriuen a casa nostra quan
examinenlesrelacionsentreCatalu-
nya iEspanya, la sevaargumentació
sembla perfectament raonable.

El partit nacionalsocialista gua-
nyà les eleccions amb el suport
d’una proporció del vot popular
semblant al que treuen els partits
guanyadorsa leseleccionsespanyo-

les.Uncopescollit cancellerdel go-
vern, Hitler va procedir a declarar
l’estat d’emergència d’acord amb
les prerrogatives establertes per
l’article48de laConstitucióalema-
nya. Dos mesos després, el Parla-
ment l’esmenà, tot seguint els pro-
cediments indicatsal textconstitu-
cional, per concentrar el poder po-
lític a l’executiu. De fet, el règim
nazi no la derogà mai i, fins i tot al
bell mig de la guerra, el Reichstag
continuà ratificant els decrets pro-
mulgats per l’executiu.

Enunaparaula, quan va ser pro-
mulgada, tothom titllà la Consti-
tució de Weimar de Constitució
modèlica, imbuïda d’un democra-
tisme i una transparència procedi-
mental absoluts. Aquesta condi-
ció, però, no va impedir que els
abusos comesos sota la seva empa-
ra fossin d’una magnitud indes-
criptible.

Com a
comunitat naci-

onal permanentment,
Catalunya té un dret inalie-
nable a l’autodeterminació,
fins i tot després d’haver
referendat la Constitu-
ció de 1978. Al poder
legislatiu, els repre-
sentats catalans no
tenen cap poder
per garantir l’au-
tonomia i la fis-
calitat catala-
nes. Els darrers
anys demos-
tren que, tot i
ser part del go-
vern central, el
PSC és un ins-
trument inútil

per avançar na-
cionalment.Elmà-

xim oponent de l’Estatut, el
PP, aconseguirà la majoria
absoluta independentment
dels seus resultats a Catalu-
nya. A l’àmbit judicial, la in-
fluènciadeCatalunyaés irri-

sòria. Al Tribunal Cons-
titucional, l’hipotètic
guardià de la Constitu-
ció, les decisions es pre-
nen per membres esco-
llits pels granspartits es-
tatals sempre que el PP
no bloquegi la seva reno-

vaciód’unamaneradesvergonyida
tot esperant la majoria que li per-
meti perpetuar els seus interessos
indefinidament.

Per tot això, un dels primers
passos a fer en el camí cap a l’exer-
cici de l’autodeterminació és re-
cordar a aquells que s’hi oposen
que les potències aliades no van
acceptar mai una interpretació
formalista de l’ordre constitucio-
nal alemany. I cal recordar-los que
aquells que defensaven la prima-
cia de la Constitució per damunt
de totes les coses van ser copartí-
cips intel·lectuals, si més no per
pecat d’omissió, dels esdeveni-
mentsmés tràgics quehapatitmai
Europa.
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